
ВИДАВНИЧИЙ ДІМ ДМИТРА БУРАГО

ISSN 2522-493X



Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видавничий дім Дмитра Бураго

***************************************************

Наукове видання

«МОВА І КУЛЬТУРА»
Випуск 21
Том IV (193)

Київ
2018



Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Издательский дом Дмитрия Бураго

***************************************************

Научное издание

«ЯЗЫК И КУЛЬТУРА»
Выпуск 21
Том IV (193)

Киев
2018



УДК 80 + 008] (082)
М 74

М 74 МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – 
Вип. 21. – Т. IV (193). – 372 с.

Наукове видання «Мова і культура» засноване у 1992 році

Видання зареєстроване Міністерством юстиції України.
Свідоцтво КВ № 12056-927ПР від 4.12.2006 р.

Затверджено постановою президії ВАК України
від 18 листопада 2009 р. № 1-05/5

ISSN 2522-4948 (Online), ISSN 2522-493X (Print)

Засновники:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видавничий дім Дмитра Бураго

Видається за рішенням Вченої ради Інституту філології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 19.02.2007 р.

Головний редактор Д. С. Бураго

Редакційна колегія:
д-р філол. наук, проф. С. Д. Абрамович, канд. філол. наук, доц. П. П. Алексєєв; 
д-р філол. наук, проф. В. М. Бріцин; д-р філол. наук, проф., академік АН ВШ Укра-
їни Ю. Л. Булаховська; д-р філол. наук, проф. О. П. Воробйова; д-р філол. наук, 
проф., академік АН ВШ України, заслужений працівник ВШ України Л. П. Іванова; 
д-р філол. наук, проф. Т. В. Клеофастова; д-р філол. наук, проф. д-р філол. наук, проф. 
Ю. І. Корзов; д-р філол. наук, проф. Н. В. Костенко; д-р філол. наук, проф. О. О. Корнієнко, 
д-р філол. наук, проф. Г. Ю. Мережинська; д-р філол. наук, проф. А. К. Мойсієнко; 
д-р філол. наук, проф. Ю. Л. Мосенкіс; д-р філол. наук, проф. Н. Г. Озерова; д-р філос. 
наук, проф., академік НАН України О. С. Онищенко; д-р пед. наук, канд. філол. наук, проф. 
Г. В. Онкович; д-р філол. наук, проф. Т. А. Пахарєва; д-р філол. наук, проф. Г. Ф. Семе-
нюк; д-р філол. наук, проф., академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України 
В. Г. Скляренко; д-р філол. наук, проф. Н. В. Слухай; д-р філол. наук, проф. О. С. Снит-
ко; д-р філол. наук, проф. Е. С. Соловей; д-р психол. наук, проф., член-кор. АПН України 
Н. В. Чепелєва.

© Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, 2018
© Видавничий дім Дмитра Бураго (майнові), 2018



5

©   Носкова А.Е.,  2018

ФІЛОСОФІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ

УДК 811.161.1’272
Носкова А.Е., кандидат филологических наук, доцент
Национальный университет «Одесская морская академия», Одесса

ОСНОВЫ РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ

В статье анализируются особенности речевой и невербальной коммуникации, их 
разновидности, принципы и правила теории коммуникации, которые необходимо ис-
пользовать при анализе речевого поведения и при планировании эффективной деятель-
ности, эффективного общения. 

Ключевые слова: коммуникация, общение, теория коммуникации,  речевая коммуни-
кация, виды речевой деятельности.

Речевая коммуникация сложна по своей структуре. Познать её сущность, природу 
человеческого общения стремятся лингвисты, психологи, социологи, философы. На 
стыке наук существуют такие направления, как психолингвистика, паралингвистика, со-
циолингвистика, этнолингвистика, основой которых является теория коммуникации [1].

Суть понятия коммуникация – в том, что это специфическая форма взаимодействия 
людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности. 

Речевая коммуникация – общение людей, взаимодействие с целью обмена информа-
цией и передачи определённой информации. 

Подходы к решению проблемы «что такое коммуникация»: механистический и дея-
тельностный – совпадают по своим основополагающим принципам.

В рамках механистического подхода под коммуникацией понимается однонаправ-
ленный процесс кодирования и передачи информации от источника и приёма информа-
ции получателем сообщения. Для механистического подхода характерно рассмотрение 
человека как механизма, действия которого могут быть описаны определёнными прави-
лами; внешняя среда рассматривается как шум, помеха.

В деятельностном подходе коммуникация понимается как совместная деятельность 
участников коммуникации (коммуникантов), в ходе которой вырабатывается общий 
взгляд на вещи и действия с ними. Для такого подхода характерны процессуальность, 
контекстуальность [5;6]. 

Теории коммуникации в соответствии с наиболее развитыми концептуальными под-
ходами: 

1. Системные, кибернетические, информационные теории рассматривают комму-
никации как системы, состоящие из элементов, образующих структуры с функциональ-
ными связями. Коммуникация сводится к информационному процессу. 
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2. Семиотические, когнитивные, интерпретативные теории анализируют комму-
никации как создание, понимание, интерпретация знаков и значений реципиентами. 

3. Интеракционистский подход сводит коммуникацию к взаимодействию с помо-
щью языка и символов. Взаимодействие ведёт к установлению общих значений и правил 
взаимодействия. 

4. Критические теории исходят из неравенства и конфликта интересов в обще-
стве, что приводит к проявлениям господства одних групп над другими с помощью ком-
муникации [7].

Интенсивное изучение коммуникаций началось после Первой мировой войны: связа-
но с развитием радио, телевидения, компьютеров, с большим бизнесом и глобализацией. 
Развитие коммуникаций отражает и сопровождает научно-технический и социальный 
прогресс человечества: история коммуникаций – это история средств общения. После 
Второй мировой войны исследования коммуникаций полностью утвердились. Во вто-
рой половине ХХ ст. стала осознаваться ключевая роль информации в обществе: это 
обусловливает необходимость углублять разработки и изучать теоретические и практи-
ческие проблемы коммуникации. На фоне мощного развития и глобализации коммуни-
каций идёт процесс формирования особой науки и поиск наименования – теория комму-
никации, коммуникативистика, коммуникология: наука о месте и роли коммуникации в 
обществе, её развитии, структуре, коммуникационных процессах, средствах; об инфор-
мационно-знаковом взаимодействии людей.

Все коммуникации описаны такими моделями, как линейная, интерактивная и 
трансакционная [5;6]. Линейная коммуникация – это направленные коммуникатором со-
общения в одну сторону без обратной связи с реципиентом.  При правильно выбранном 
коде и канале данный тип может быть эффективным, т.е. понятным и убедительным. 
Но возможности его ограничены в силу отсутствия оперативной обратной связи, что не 
позволяет вносить коррективы в кодирование и передачу информации. При линейной 
коммуникации активность участников различна – коммуникатор активно действует, а ре-
ципиент пассивно воспринимает.

Интерактивная модель коммуникации преодолевает односторонность линейной, 
вводя обратную связь между коммуникатором и реципиентом, что позволяет им лучше 
адаптироваться друг к другу. Происходит смена ролей – каждый участник выполняет 
функции передатчика и приёмника информации: это позволяет адаптироваться, т.е.  каж-
дому вносить своевременные изменения в содержание сообщения и форму его подачи. 

В трансакционной модели одноразовая смена коммуникативных ролей, присущая 
интерактивной модели, сменяется многоразовым, попеременным выступлением каждо-
го участника в роли коммуниканта и реципиента. Каждый из них кодирует и раскодирует 
сообщение в соответствии с периодической, постоянной действующей обратной связью. 
В результате такого взаимодействия коммуникации становятся наиболее действенными 
в плане взаимопонимания. 

Все эти типы социальных коммуникаций имеют место в реальности: общество – это 
сложная коммуникационная система, состоящая из линейной, интерактивной и транс-
акционной коммуникаций. 

Основные элементы коммуникативного процесса: коммуникатор – источник 
(коммуникант) посылает сообщение, выбирая код и канал; код – правила, по которым 



7

сочетаются знаки, выражающие содержание сообщения; каналы – носители сообщений; 
каждый канал обладает определённой пропускной способностью, т.е. объёмом инфор-
мации, которую можно по нему передать за определённое время. Коммуникатор – ре-
ципиент должен раскодировать сообщение, т.е. он должен знать правила, по которым 
сформировано полученное им сообщение. Обратная связь – реакция на сообщение, 
получаемая источником от реципиента. Шумы – внутренние и внешние помехи у ком-
муникаторов, возникающие в процессе передачи и восприятии сообщений (в качестве 
помех выступают: шумы в окружающей среде, физические повреждения, семантические 
и синтаксические проблемы, организационный беспорядок, социальный шум (несоот-
ветствие социальным нормам), психологические проблемы).

Коммуникация – процесс передачи и приёма информации. Под информацией по-
нимаются закодированные сообщения или сигналы, они передаются по соответствую-
щим каналам приёмнику, который раскодирует их и использует в случае необходимости 
обратную связь. Информация – явление, возникающее в процессе коммуникационного 
взаимодействия. Важнейшее условие эффективности коммуникации: принятое сообще-
ние должно максимально совпадать с посланным. Это условие можно назвать законом 
эффектной коммуникации. 

Коммуникация – информационное взаимодействие между людьми посредством 
знаков, которые размещаются в презентационных, репрезентационных и технических 
средствах и распространяются по определённым каналам в соответствии с выбранным 
кодом. Организация знаков осуществляется по определённым правилам – кодом. 

Швейцарский лингвист Фердинанд де Соссюр (1857-1913) выявил, что знаки обра-
зуют коды по принципу парадигмы и синтагмы. Парадигма – это совокупность знаков, 
которые обладают общими свойствами, например, буквы алфавита, цифры, где каждый 
элемент отличается от всех других. Синтагма -  это комбинация элементов, взятых из 
парадигмы, например, слово из букв или предложение из слов. Образование синтагм ве-
дётся по правилам грамматики. Для коммуникации необходимо выбирать определённую 
парадигму (слова, звуки), из элементов которой составляют синтагмы в соответствии с 
правилами [4]. 

Восприятие реальности является процессом раскодирования. Коды составляют об-
щий центр любого культурного опыты. Они помогают понять наше социальное суще-
ствование и найти своё место в культуре. Мы можем чувствовать и выражать своё член-
ство в нашей культуре только через общие коды, мы входим в культуру и поддерживаем 
её жизнь. 

Принимая информацию, реципиент не только её воспроизводит, а создаёт субъектив-
ное понимание, значение, смысл на основе своей культуры, интеллекта, опыта.  

Значения существуют в двух формах – как обозначения и как оценки.  Первые от-
ражают реальные объекты, а вторые выражают отношение к ним тех, кто создаёт и вос-
принимает знаки. 

Без коммуникации не может быть индивидуального опыта. Наш мир зависит от того, 
что мы узнаём от других в социальных и культурных общностях. Эти знания определя-
ются исторической ситуацией. Понимание мира рождается в коммуникации с другими. 
Коммуникация как процесс конструирования реальности (социальной и культурной) – 
это способ видения или осмысления того, что конструируется во взаимодействии между 



8

людьми. Строительным материалом при конструировании являются факты, идеи, сим-
волы, значения. 

Коммуникативные системы – это, в основном, целеориентированные системы, регу-
лирующие сообщения для достижения своих целей на основе применения важнейшего 
принципа кибернетики – обратной связи. В кибернетике различаются два вида обратной 
связи: негативная и позитивная. Негативная исправляет отклонения и ошибки. Позитив-
ная связь сохраняет или усиливает прежнее состояние. 

В сложной системе (крупная организация или государство) существует множество 
так называемых «петель» обратных связей обеих видов между подсистемами. Они об-
разуют сети связей. Коммуникатор должен понять суть этих связей, чтобы помогать си-
стеме поддерживать равновесие или изменения в поведении системы, опираясь в различ-
ных условиях на негативные или позитивные связи. Такое понимание и умение появля-
ется только тогда, когда ведётся наблюдение, мониторинг среды различными способами, 
включая и научно-исследовательские. 

Кибернетика классическая, связанная с именем Норберта Винера, формирует нели-
нейное мышление, позволяющее менять методы работы, способы поведения в зависимо-
сти от меняющихся обстоятельств с помощью обратной связи. 

Понимание включает три взаимосвязанных аспекта: следует выявить значение в со-
общении, следует понять намерения коммуникаторов, следует понять причины их по-
ведения. Значение – это динамическое взаимодействие между читателем и сообщением. 
Социокультурный опыт человека влияет на взаимодействие и, следовательно, на смысл.

В коммуникации главная проблема для источника сообщения – передать намерения, 
а главная задача получателя сообщения – адекватно понять их. Но получатель может по-
нять их только анализируя, делая выводы и заключения на основе своих знаний и пред-
ставлений.

У коммуникатора, который получает сообщение, всегда есть два вида намерений: 
1) получить информацию, знания (информационный мотив); 2) понять цель информации 
(коммуникативный мотив).

Понимание может быть эффективным, если достигнет целей с наименьшими усили-
ями: новая информация стыкуется, комбинируется с тем, что человек уже знает. Тогда 
новое будет усиливать это знание, дополнять или вести к обновлению, к отказу от уста-
ревшего знания. 

В ходе речевого взаимодействия носители языка решают прежде всего коммуника-
тивные задачи: общаются, обмениваются сведениями – информацией. 

Состав компонентов коммуникативной системы (структуры): адресант, адресат, 
контакт, референт, код (адресант вступает с адресатом в контакт по поводу определён-
ного референта, используя определённый код). 

Речевое действие – высказывание. В соответствии с фазами речевой деятельности 
(ориентировка, планирование, реализация и контроль) осуществляется каждое отдель-
ное речевое действие – это такой компонент речевой деятельности, который характери-
зуется самостоятельной промежуточной целью. 

Исходным моментом любого речевого действия является коммуникативно-рече-
вая ситуация – сочетание обстоятельств, побуждающие человека к речевому действию 
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(например, к высказыванию); это совокупность условий, речевых и неречевых, необхо-
димых и достаточных для того, чтобы осуществить речевое действие по намеченному 
плану. 

Компоненты коммуникативно-речевой ситуации: 1) автор (адресант) и получатель 
информации (адресат), 2) внешние обстоятельства (место речи, время речи, тема речи), 
3) внутренние реакции речевых партнёров (причина общения, цель общения). 

Процесс коммуникации, включая его главный компонент – обмен информацией 
между коммуникантами, осуществляется в коммуникативной сфере, а это – область ком-
муникативной деятельности человека, в которой происходит сообщение или получение 
определённой информации. Коммуникативная сфера определяется уровнем социально-
экономического и культурного развития общества. Различают деловую, научную, про-
изводственную, художественно-творческую и бытовую коммуникативные сферы: они 
отличаются функционально-стилистическими особенностями языковых элементов, ис-
пользуемых в конкретной коммуникативной системе. 

Каждая коммуникативная личность (человек, передающий и воспринимающий ин-
формацию и значения в вербальной и невербальной формах) говорит и слушает (устная 
коммуникация), пишет и читает (письменная коммуникация), общается с помощью не-
вербальных знаков. Личность постоянно развивается, происходит постоянная корректи-
ровка своей философии, миссии, кредо (идей, позиций, убеждений) и своих поступков, 
действий. 

«Деятельностная» трактовка глобальной речи, то есть трактовка её как определённо-
го вида деятельности, а именно  как речевой деятельности была  впервые предложена в 
мировой  науке психологом Л.С. Выготским (1896-1934). 

Речевая деятельность – это система речевых действий. Говоря о речевой деятель-
ности как единстве общения и обобщения, можно представить это единство как одно-
временное осуществление в речевой деятельности нескольких функций языка: комму-
никативной функции овладения общественно-историческим опытом человечества, на-
ционально-культурной, познавательной, номинативной и эстетической.

С точки зрения механизмов кодирования/декодирования информации речевая дея-
тельность включает четыре основных аспекта, которые принято назвать видами рече-
вой деятельности: говорение (отправление речевых акустических сигналов, несущих 
информацию), слушание (восприятие речевых акустических сигналов и их понимание), 
письмо (зашифровка речевых сигналов с помощью графических знаков), чтение (рас-
шифровка графических знаков и понимание их значений).  

Механизмы кодирования информации действуют при говорении и письме, механиз-
мы декодирования – при слушании и чтении. Но данные виды речевой деятельности 
могут быть сгруппированы и на ином основании – по типу текста: письмо и чтение – это 
процессы создания и восприятия письменного текста, говорение и слушание – устного 
[2;3].

Виды речевой деятельности лежат в основе процесса речевой коммуникации: от 
того, насколько у человека сформированы навыки этих видов речевой деятельности, за-
висит эффективность, успешность речевого общения.

Степень сформированности навыков речевой деятельности служит критерием 
оценки уровня владения языком и показателем общей культуры человека. Поэтому 
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необходимо развивать и совершенствовать   навыки, связанные с каждым из видов рече-
вой деятельности. 

Эффективное получение информации относится как к устной, так и к   письменной 
речи и зависит от уровня владения навыками чтения и слушания. Эффективная передача 
информации (в устной и письменной формах) предполагает владение навыками письма 
и говорения. 

Для всех видов речевой деятельности характерны четыре этапа: ориентировка, пла-
нирование, осуществление деятельности и контроль. 

Говорение – это процесс создания устного речевого сообщения. Формами говорения, 
или устной речевой коммуникации, являются монолог и диалог.  Результат говорения – 
высказывание. 

Слушание – процесс из двух основных этапов: 1) анализ звукового сигнала и его 
обработка (осуществляется перекодирование звукового сигнала в мыслительные об-
разы); 2) смысловая интерпретация (происходит лингвистический анализ сообщения 
и расшифровка его смысла, то есть понимание). Слушание (синоним – аудирование) – 
смысловое восприятие устного высказывания, направленное на его понимание и пере-
работку. Главный критерий полноценного слушания – степень адекватности понимания 
услышанного. Связь между говорением и слушанием как видами речевой деятельности 
диалектична.  И процесс, и конечный результат слушания – понимание. 

Итак, в работе механизмов устной речи можно выделить два уровня активности: 
восприятие (анализ и синтез языковых средств, использованных для распознания сло-
весных знаков) и понимание (дифференциация и интеграция всех наличных слагаемых  
звучащей речи, несущих информацию). 

Письмо – это самостоятельная целостная целенаправленная речевая структура, обе-
спечивающая общение с помощью письменного текста, который выступает в качестве 
представителя автора как участника речевой коммуникации. 

Чтение – вид речевой деятельности, связанный со зрительным восприятием рече-
вого сообщения, закодированного с помощью  графических символов. Суть этого про-
цесса состоит в декодировании  графических символов и переводе их в мыслительные 
образы. В соответствии с этим процесс чтения складывается из двух основных  этапов: 
этапа зрительного восприятия  и этапа осмысления прочитанного. Основным критерием 
успешности, эффективности процесса чтения является степень понимания. 

Подходы к типологии коммуникации различны. В зависимости от используемых зна-
ковых систем коммуникации подразделяются на вербальные и невербальные. 

Вербальные коммуникативные средства представляют собой словесное взаимодей-
ствие сторон. Вербальные коммуникации осуществляются с помощью знаковых систем, 
символов, главным среди которых является язык. Язык как знаковая система является 
оптимальным  средством выражения человеческого мышления и средством общения. 
Вербализованным продуктом речевого действия является высказывание, которое по 
форме и строевым характеристикам совпадает с предложением, но имеет более широкие 
коммуникативные возможности из-за использования  интонации, логического ударения 
и таких  невербальных средств, как паузы, тональность,  темп речи, высота голоса. 

Невербальные средства коммуникации (как и вербальные)  выполняют базовые 
функции коммуникации: информационную (способность сообщать информацию), 
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прагматическую (передача коммуникативной установки,  рассчитана на адекватную ре-
акцию реципиента в соответствии с социальной речевой нормой), экспрессивную (смыс-
ловая и оценочная информация).

Невербальные сигналы подразделяются на несколько групп: сигналы внешности 
(одежда), мимика, жесты, осанка, походка, проксемические сигналы, к которым отно-
сится характер использования пространства, дистанция; дистанция делового общения 
(определённые зоны): социальная зона (1-3 метра), публичная зона (более трёх метров). 
Эти основные невербальные элементы сопровождают речевое общение и оказывают 
влияние на его эффективность. 

Речь является не только способом выражения мысли, но и способом её формирова-
ния. Формы речи – устная и письменная – реализуются внутри речевой деятельности.

 По условиям общения или способу установления и поддержания контакта выделя-
ются: 

- непосредственная (прямая) коммуникация, осуществляемая напрямую с использо-
ванием вербальных и невербальных средств в пределах визуального восприятия.  Это 
общение с активной обратной связью (например, диалог) и с пассивной обратной связью 
(например, письменное распоряжение); 

- опосредованная (дистанционная) коммуникация – взаимодействие,  осуществля-
емое через посредника  или с помощью различных  средств коммуникации (СМИ) и 
технических средств (телефон,  радио, компьютер). 

По количеству участников: монолог (речь одного человека), диалог (речь двух лю-
дей), полилог (речь нескольких человек). По цели общения: информирование, убеждение 
(включая побуждения, объяснение). По характеру ситуации: например, деловое обще-
ние, научное. Для каждого типа коммуникации существуют специфические языковые 
средства и тактика поведения. Тактики поведения в равной степени характеризуют как 
вербальную, так и невербальную коммуникации. Умение их применять на практике яв-
ляется необходимым условием  достижения успеха в процессе речевой коммуникации. 

Коммуникативное поведение человека – его поведение в процессе общения - регули-
руется коммуникативными нормами (правилами). 

Коммуникативная культура личности (культура общения личности) – наличие у че-
ловека одновременно языковой и коммуникативной грамотности: это важный показатель 
развития личности, уровня её развития. Коммуникативная грамотность – совокупность 
коммуникативных знаний, умений, навыков человека, позволяющих ему эффективно об-
щаться в стандартных коммуникативных ситуациях в письменной и устной формах (это 
нормативность и эффективность общения в стандартных коммуникативных ситуациях); 
это знание законов, правил и приёмов  эффективной устной и письменной  коммуника-
ции в сочетании с умением применять их в практике общения.
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ОСНОВИ МОВЛЕННЄВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
У статті аналізуються особливості мовленнєвої та невербальної комунікації, їх різ-

новиди, принципи і правила теорії комунікації, які необхідно використовувати під час 
аналізу мовннєвої поведінки і під час планування ефективної діяльності, ефективного 
спілкування. 
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Noskova A.E., philology candidate, associate professor
National university «Odessa Maritime academy», Odessa

COMMUNICATION FUNDAMENTALS
The article is aimed at analysing peculiarities of verbal and non-verbal communication, its 

varieties and principles as well as rules of communication theory, which should be used when 
analysing communication and planning effective communication activity.
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ВИМІРИ ПАМ’ЯТІ ПРО КОМУНІЗМ В ЕСЕЇСТИЦІ СЛАВЕНКИ ДРАКУЛІЧ: 
МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

У статті йдеться про методи й прийоми вивчення есеїстики Славенки Дракуліч у 
межах спецкурсу «Історія і пам’ять у східноєвропейських культурах». Для текстуаль-
ного ознайомлення обрано два есеї «Назад у минуле» і «Про прання». На прикладі цих 
текстів розкривається специфіка конструювання пам’яті про комуністичне минуле в 
літературно оформлених спогадах авторки про повоєнну Югославію. С. Дракуліч вво-
дить читача у світ щоденної культури повоєнної Східної Європи, сформований в умовах 
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комуністичної зрівнялівки, бідності, відсутності вибору, порушення меж приватності. 
Дослідження предметів повсякденності як літературних образів і механізмів пам’яті 
дозволяє студентам зробити висновки про причини розпаду комуністичної системи.

Ключові слова: Славенка Дракуліч, історія повсякденності, комунізм, Югославія, 
спогади, літературні образи, методика викладання.

Славенка Дракуліч – відома хорватська письменниця й журналістка, яка пише про 
комунізм і посткомунізм, фемінізм, соціальні й політичні конфлікти в Східній Європі. 
2004 р. вона отримала нагороду від Лейпцизького книжкового ярмарку «За порозуміння 
в Європі». Твори авторки є цікавим матеріалом для вивчення у вищих навчальних за-
кладах з огляду на їх гостру злободенність і проникливий аналіз явищ минулого й сього-
дення. Знайомство українських читачів із творами С. Дракуліч лише починається. 2018 
р. у видавництві «Комора» українською мовою була опублікована книга «Вони б і мухи 
не скривдили». Натомість у країнах Західної Європи й Північної Америки белетристика 
й есеїстика авторки користується незмінною популярністю. З’явилася й низка наукових 
студій, у яких досліджується творчий метод С. Дракуліч, особливості конструювання 
образу державного соціалізму через несподівані ракурси (щоденні предмети, тварини 
як наратори). Певний інтерес у межах нашої теми мають статті Noemi Martin [10], Якова 
Сабліча й Тіни Освальд [11]. Спеціальних студій про особливості вивчення есеїстики 
С. Дракуліч у вищих навчальних закладах на разі немає; це зумовлює наукову новизну 
цієї розвідки. Мета статті – репрезентувати методичні підходи до вивчення есеїстики 
С. Дракуліч у вищих навчальних закладах.

Однією із важливих і цікавих книг, які вивчаються в Університеті Вікторії у межах 
спецкурсу «Історія і пам’ять у східноєвропейських культурах», є збірка есеїв С. Дракуліч 
«Як ми пережили комунізм і навіть сміялися при цьому» (1991). На лекціях студен-
ти вивчають теоретичні питання; на семінарах, отримавши попередньо уявлення про 
термінологію й методику дослідження, переходять до обговорення визначених книжок і 
фільмів. До початку заняття студенти отримали завдання прочитати два есеї С.Дракуліч 
із зазначеної книги. Функція викладача – за допомогою запитань керувати обговоренням 
цих текстів, увиразнюючи окремі аспекти, пов’язані з проблематикою індивідуальної і 
колективної пам’яті, історії повсякдення, специфіки спогадів про комуністичне минуле. 

Найперше пропонуємо студентам звернути увагу на заголовок книги. Яка інформація 
в ньому закодована? Який горизонт очікувань він формує? У назві фігурує займенник 
«МИ». Хто ці «ми»? Зверніться до життєпису письменниці, поясніть, яку країну вона 
репрезентує, яке покоління? Один зі студентів може виступити з коротким повідомленням 
про С. Дракуліч. «ПЕРЕЖИЛИ» означає, що письменниця позиціонує себе як свідка 
описуваних подій, що надає есеїстиці відтінку достовірності, автентичності. У назвах 
трьох із шести книг есеїстики фігурує концепт «КОМУНІЗМ». Саме він є наскрізним 
в есеїстиці авторки. «НАВІТЬ СМІЯЛИСЯ ПРИ ЦЬОМУ» – що авторка акцентує цим 
підзаголовком? Який настрій домінує в описах С.Дракуліч радянського минулого? Оче-
видно, що авторка сприймає минуле критично, у її спогадах менше ностальгії. Мож-
на наголосити також на тому, що в книзі С.Дракуліч відсутня типова риса колективної 
пам’яті – тяжіння до міфологізації минулого (поняття міфологізації трактується, вслід 
за Б.Щацькою, не як фальшування, а як «спонтанне перетворення постатей і подій 
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минулого на позачасові взірці та персоніфікації вартостей, які санкціонують поведінку 
та важливі для життя спільноти постави» [7, с.24]). Водночас, заголовок вказує на те, що 
авторка не схильна забарвлювати згадки про минуле в похмурі тони. 

Попередньо студентам було запропоновано приготувати коротку доповідь про 
специфіку «історії повсякденності» (everyday life history, Alltagsgeschichte, histoire de la 
vie quotidienne) як наукової категорії. Українських студентів при вивченні цієї пробле-
ми відсилаємо до студій Г.Васильчука [1], В.Головка [2], О.Коляструк [4], І.Касавіна й 
С.Щавелєва [3], О.Удода [5] та ін. Канадські студенти мають можливість скористатися 
англомовними працями М.-К. Квеннелл і Ч.-Г.-Б. Квеннелла, Е.Томпсона, Ш.Фіцпатріка, 
колективними збірниками, напр., «The History of Everyday Life. Reconstruction Historical 
Experience and Ways Life» (Princeton, 1995) тощо. Найцікавішим і найдинамічнішим на-
прямом студій повсякденності є вивчення повсякденних культурних практик радянсь-
кого суспільства. Книжка С.Дракуліч «Як ми пережили комунізм і навіть сміялися при 
цьому» органічно вписується в цей історико-культурний дискурс. 

Перший текст, обраний для текстуального ознайомлення студентів, – «Forward to 
the Past». У ньому авторка розгортає свої спогади про комуністичне минуле крізь призму 
однієї побутової деталі – туалетного паперу. Обговорення починаємо із постановки про-
блемного питання. Пропонуємо студентам поміркувати, чому С.Дракуліч починає есе із 
розповіді про конфлікт, який виник у неї з донькою в магазині біля полиць із туалетним 
папером? Наскільки вдалим можна вважати подібний «зачин»? Хоча есе не є художнім 
твором, який підпорядковується законам розгортання фабули, він також має певну логіку 
викладу. Перші (засновкові) речення й абзаци мають викликати в читачів зацікавлення, 
натякнути, про що буде йти мова. Усвідомлюючи, що її особистий досвід (ширше – 
досвід кількох поколінь мешканців Східної Європи, які жили в умовах комунізму) може 
бути не зовсім зрозумілим західним читачам, С. Дракуліч вдається до з’ясування їхніх 
ментальних відмінностей. Конфлікт матері й доньки виникає тому, що мати хоче прид-
бати найдешевший туалетний папір, аби зекономити гроші, а донька вимагає купувати 
звичні рулони м’якого паперу. Чергова спроба «дисциплінувати» доньку, нав’язуючи їй 
власний досвід мінімалістичного споживання й комфорту («Я виросла без усіх тих фан-
тастичних речей, які у вас є, від піни для ванни до дезодорантів, парфумерії й гелів, і для 
мене це не гірше! /…/ У нас не було нічого, але ми все ще були щасливими» [8, с.66]), 
знову виявилася безрезультатною, адже молоде покоління не пам’ятає про часи дефіциту, 
відсутності елементарних речей, не розуміє, чому потрібно відмовлятися від звичних 
вигод. Так вибір туалетного паперу стає символом цивілізаційного вибору поколінь, що 
мають різну пам’ять і різні життєві алгоритми. Авторка есе, висловлюючись від імені 
свого покоління, визнає, що вона змогла пристосуватися до життя в жалюгідних обста-
винах і це не здавалося їй катастрофічним.

Суперечка в магазині стала для авторки відправним моментом у розгортанні спогадів 
про дитинство. При цьому туалетний папір трактується як один із факторів, що спри-
чинився до падіння комуністичного режиму. Такий висновок може здаватися студентам 
надто екстравагантним, тож варто пояснити їм логіку авторських рефлексій. Специфіка 
есе як жанрової форми літератури non-fi ction у тому, що автор може прямо декларува-
ти власні висновки й сентенції. Так і С.Дракуліч, не покладаючись на прозірливість 
реципієнтів, указує, що бідність на той час не виглядала жахливою лише тому, що 
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практично всі жили в однаково поганих умовах, і це вважалося справедливим. Сучасним 
читачам важко уявити, що туалетний папір може трактуватися як предмет розкошів – 
поруч із хутром, парфумами, золотими каблучками, рукавичками того. Однак у цьому 
й полягає парадокс комуністичної системи – «будь-яку річ у будь-який час можна було 
проголосити розкішшю» [8, с.69].

Історія Югославії другої половини ХХ ст. представлена в есеї С.Дракуліч крізь при-
зму побутової деталізації. Пропонуємо студентам визначити, як змінювався туалетний 
папір і як це було пов’язано з віхами розвитку суспільства. В есеї змальовано п’ять 
«історичних» етапів. Перший охоплює повоєнні роки. За відсутності туалетного паперу 
в побуті застосовувалися газети. Нові «господарі життя» захопили розкішні квартири, 
але не успадкували «розкішних» звичок їхніх попередніх власників. Відсутність туалет-
ного паперу, як слушно зауважує С.Дракуліч, була пов’язана не з проблемою будівництва 
паперових фабрик, а з нерозумінням необхідності туалетного паперу в побуті. Зі спогадів 
авторки, батько й мати брали блокноти на роботі, тож у їхньому туалеті лежав тонкий 
білий папір. Незручний, але охайніший у використанні, ніж змащені типографською 
фарбою газети.

Наприкінці п’ятдесятих років з’явився «Голуб» – «грубі коричневі листи, складені й 
упаковані в квадратну коробку; коли ви брали один такий листок, одночасно витягався 
і наступний» [8, с.71]. Так почався другий етап. У подієвий простір дитячого спогаду 
вплітаються нотки інтимності: «Мені він зовсім не подобався, але з іншої причини /…/ 
Хоч у школі я дізналася, що папір виготовляється з деревини, я була підозріливою. Я чула 
розповіді про мило, виготовлене в концентраційному таборі в Освенцімі з людського 
жиру, про речі з людської шкіри /…/ У моїй дитячій свідомості один жах переплівся з 
іншим… Може, “Голуб” був виготовлений із голубів – із пір’я й кісток» [8, с.71].

Третій етап припадає на період економічного зростання в Югославії. С. Дракуліч 
констатує: «Прогрес у комунізмі ознаменувався кращим і якіснішим туалетним папером. 
Окрім неминучого традиційного “Голуба”, почалося виробництво туалетного паперу в 
рулонах» [8, с.72]. Однак лише наприкінці сімдесятих років ці рулони перетворилися на 
звичайну річ разом із регулярним миттям рук, чищенням зубів і купанням, але поки що 
без використання дезодоранту. Так був започаткований четвертий етап: «Голуб» посту-
пився місцем туалетному паперу в рулонах, дерев’яні ящики замінили на металічні або 
пластикові скриньки під колір туалету, плитки й ванни – «це був час високих стандартів 
життя і, отже, надії на “соціалізм із людським обличчям”» [8, с.74]. Символом змін і 
предметом особливої гордості стало те, що югославський туалетний папір навіть експор-
тувався в інші країни. Від спогадів про побутові речі, авторка переходить до ширших 
історичних узагальнень. Із її рефлексій чітко окреслюються вади комуністичної системи: 
відсутність вибору, неможливість самореалізації, вияву своїх естетичних пріоритетів, 
бідність, відсутність приватності. Пропонуємо студентам звернути увагу на той фраг-
мент есе, в якому остання риса виявляється найбільш виразно. Мова йде про історію 
школярки Віри, яка змушена була просити в подруги аркуш із зошита, аби піти в туа-
лет.  У середині 80-х років (п’ятий етап) настала доба тотального дефіциту: «Туалетний 
папір? Він не зник, але рулони були настільки дорогими, що вони повільно поступилися 
місцем “Голубу”» [8, с.75]. Якщо в п’ятдесятих він був ознакою прогресу, то у 80-х це був 
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«очевидний крок назад», який викликав опір молоді: «Вони просто не були готові при-
йняти погіршення рівня життя в ім’я ідеології, в яку вони не вірили» [8, с.75].

Друге заняття рекомендуємо присвятити обговоренню есею С.Дракуліч «On Doing 
Laundry» («Про прання»). Текстуальне ознайомлення варто випереджувати проблемними 
запитаннями: 1. Які способи прання ви знаєте з дитинства? 2. Чи має цей есей спільні 
структурні риси із попереднім текстом? 3. Як змінювалися з часом способи прання в 
радянській Югославії і як це пов’язане із суспільними змінами. Перший спогад нараторки 
пов’язаний з описом «прального ритуалу» її бабусі, датованого 1956 р. Цей процес був 
найбільш розтягненим у часі і найбільш «архаїчним». Авторка докладно описує цю про-
цедуру. У свідомості її ровесників із країн Східної Європи цей ритуал актуалізує низку 
спогадів про минуле. Однак не варто забувати, що есеї С.Дракуліч зорієнтовані передовсім 
на «західний» сегмент читачів, тобто на людей, які переважно не мають подібного досвіду 
й сприйматимуть подібні описи як екзотику. Авторка усвідомлює це, хоча внутрішньо не 
може змиритися з тим фактом, що ці читачі, як і американська журналістка, сприймати-
муть її описи як свідчення «варварства» країн «комуністичного табору». 

Другий етап, що демонструє зміну не лише прального ритуалу, а й суспільних реалій, 
свідомості «радянської людини», – це облаштування громадських пралень. Бабуся, як 
людина, вихована на інших культурних моделях і стереотипах, сприймала це як ознаку 
деградації. Після пральні «вся білизна була проштампована огидними чорними печа-
тями з номером в кутиках всіх простирадл, рушників і наволочок і від цього здавало-
ся, що вона нам вже не належить» [9, с.44-45]). Цей текстовий фрагмент заслуговує на 
особливу увагу. Перед студентами варто поставити питання: чому оповідач так гостро 
сприймає проштамповані простирадла й чому бабуся так реагує на сам факт прання ре-
чей у громадській пральні? Відповіді на ці питання пов’язані зі специфікою колективної 
пам’яті «радянської людини». У повоєнний період у країнах «соціалістичного табору» 
відбувалося форсоване конструювання історичного «образу» Другої світової війни. 
Однією з його складових був топос концтабору  (про який С. Дракуліч згадує в поперед-
ньому есеї як про один із травмуючих ментальних спогадів дитинства). Тож штемпелі 
на білизні сприймаються як нагадування про концтабори. Другий момент: у свідомості 
бабусі отримана із пральні білизна не є «чистою», адже вона побувала в машині разом 
із білизною інших людей. Тобто ці речі втрачають статус приватності, інтимності. Од-
нак покоління югославів, виховані в часи панування радянського колективізму, сприй-
мають це по-іншому. Радянська жінка бачить у цьому можливість позбутися обтяжливої 
домашньої роботи. 

Третій етап – організація колективних пралень як перехідний крок від колективізму до 
індивідуальної системи організації побуту. Четвертий етап – придбання власної пральної 
машинки: «Мені було 9 років, коли батько гордо приніс її додому, розпакував і встановив. 
Це була найпростіша машина, в неї не було навіть барабана. Для того, аби прати речі, 
потрібно було пропускати їх між двома валиками і прокручувати ручку. Бабуся сприй-
няла нове придбання з підозрою, мама була в захваті» [9, с.48]. Просимо студентів про-
коментувати, як вони розуміють емоційні реакції батька, матері й бабусі. Гордість батька 
пов’язана з тим, що йому вдалося знайти кошти й «дістати» пральну машинку. Захват 
матері зумовлений гордістю за чоловіка й усвідомленням, що цей пристрій значно полег-
шить її роботу. Емоції бабусі пов’язані із тотальною недовірою до комуністичної системи 
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й тим, чи зможе технічний пристрій забезпечити якісне прання. При цьому С. Дракуліч 
вдруге акцентує увагу на відмінностях «західного» й «східного» (комуністичного) спо-
собу життя. Якщо для Європи й Америки цей пристрій мав суто утилітарне значення, то 
в країнах «соціалістичного табору» він трактувався як статусна річ. У цьому контексті 
звертаємо увагу студентів на історію сусідів нараторки – селянської родини, яка недавно 
переїхала до міста: пральна машина стала для них не корисним пристроєм, а лише пред-
метом інтер’єру, який засвідчував фінансові можливості власників. 

Останній етап в «історії прання» – часи, коли мешканці Югославії могли дозволити 
собі купити сучасну пральну машину. У рефлексіях про особливості прального «ритуа-
лу» в радянській Югославії С.Дракуліч так само, як і її бабуся, демонструє ментальну 
недовіру до світу. Досвід навчив її сподіватися на архаїчні, однак абсолютно надійні речі 
– символом її зв’язку з минулим залишається миска для прання.

Підсумовуючи розмову про специфіку осмислення комуністичного минулого в 
есеїстиці С.Дракуліч, можна навести цитату з книжки про колективну пам’ять заснов-
ника «студій пам’яті» Моріса Альбвакса: «Індивіду доступні два типи пам’яті. Залеж-
но від того, чи він співвідноситься з тим чи іншим із них, він посідає дві абсолютно 
різні і навіть протилежні позиції. З одного боку, його спогади вписуються в рамки його 
особистості чи його особистого життя, і навіть ті з них, які він поділяє з іншими, він 
розглядає лише з того погляду, з якого вони зачіпають його, на відміну від інших. С 
другого боку, у певні моменти він здатний поводити себе просто як член групи, викли-
каючи в пам’яті і підтримуючи безособистісні спогади в тій мірі, в якій вони зачіпають 
його групу» [6]. Пропонуємо студентам поміркувати над наступними питаннями: 1) який 
різновид пам’яті присутній в есеїстиці С. Дракуліч; 2) чи репрезентований в її есеїстиці 
досвід інших людей? Якщо так – з яких країн? Навіщо авторка до нього апелює?

Варто звернути увагу на те, як в есеїстиці М. Дракуліч вибудовується поколіннєва 
пам’ять. Авторка не лише описує власні спогади, а й звертається до досвіду інших 
людей. На сторінках есею про туалетний папір згадані Ана – подруга нараторки із 
«демократичної Польщі» й Катаріна – знайома з «демократичної Болгарії»; в есе про 
прання фігурують бабуся, Ева з Варшави, Блага із Софії. Їх досвід і спогади представлені 
фрагментарно, утім вони доповнюють загальну картину посутніми деталями. 

У процесі викладання есеїв С.Дракуліч у вищих навчальних закладах з’ясовано, що 
найбільш ефективними формами роботи є мікроаналіз тексту, брейнстормінг, евристич-
на бесіда. Аби візуалізувати уявлення студентів про культуру повсякдення радянської 
доби, на занятті рекомендується демонструвати фрагменти фільмів про Східну Європу 
(наприклад, із картини Крістіана Немеску «Мрії про Каліфорнію», в якій зображений 
побут румунського села кінця 90-х рр. ХХ ст.). Підсумовуючи роботу над текстами 
С.Дракуліч, слід акцентувати увагу на з’ясуванні причин розвалу комуністичної системи 
й механізмах конструювання пам’яті про минуле в спогадах про повоєнну Югославію. 
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ИЗМЕРЕНИЯ ПАМЯТИ О КОММУНИЗМЕ В ЭССЕИСТИКЕ СЛАВЕНКИ 
ДРАКУЛИЧ: МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В статье речь идет о методах и приемах изучения эссеистики Славенки Дракулич 
в спецкурсе «История и память в восточноевропейских культурах». Для текстуального 
ознакомления выбраны два эссе – «Назад в прошлое» и «О стирке». На примере этих 
текстов раскрывается специфика конструирования памяти о коммунистическом про-
шлом в литературно оформленных воспоминаниях автора о послевоенной Югославии. 
С. Дракулич вводит читателя в мир повседневной культуры послевоенной Восточной 
Европы, сформированный в условиях коммунистической уравниловки, бедности, отсут-
ствия выбора, нарушения границ приватности. Исследование предметов повседневно-
сти как литературных образов и механизмов памяти позволяет студентам сделать 
выводы о причинах распада коммунистической системы.

Ключевые слова: Славенка Дракулич, история повседневности, коммунизм, Югосла-
вия, воспоминания, литературные образы, методика преподавания.
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THE DIMENSIONS OF MEMORY IN SLAVENKA DRAKULIĆ’S ESSAYS ABOUT 
THE COMMUNIST PAST: АSPECTS OF TEACHING METHODOLOGY

This article discusses the methods of teaching Slavenka Drakulić’s essays in my course on 
“History and memory in East European cultures.” My students read two of her essays from the 
book “How we survived communism and even laughed: “Forward to the past” and “On doing 
laundry.” These texts are used to examine the construction of memory about communism in 
the author’s literary memoir about postwar Yugoslavia. Drakulić introduces the reader to the 
world of everyday existence in postwar Eastern Europe, which was characterized by “equal-
ity” in poverty, the lack of choice, and violations of privacy. Studying everyday objects as 
literary devices and mechanisms of memory allows students to understand why communism 
collapsed and how it is being remembered.

Key words: Slavenka Drakulić, history of everydayness, communism, Yugoslavia, memoir, 
literary devices, teaching methodology.
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ОСНОВНІ ВИДИ ПОРУШЕНЬ ПРИНЦИПІВ НОМІНАЦІЙ В 
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ УСТРОЇ УКРАЇНИ ХХ СТОЛІТТЯ

Стаття присвячена дослідженню порушень принципів номінації в ойконімії України 
другої половини ХХ століття. Звертається увага на перейменування назв поселень, що 
були ініційовані радянською владою. Проаналізовано порушення природничих, історико-
культурних та естетико-емоційних критеріїв у сфері назовництва міст, сіл та хуторів 
країни. Виділено чотири основні принципи, за якими традиційно здійснювалася номіна-
ція населених пунктів України, але які у ХХ столітті порушувались.

Ключові слова: ойконім, ойконімія, номінація, принцип номінації, перейменування.

Проблеми номінації у сфері пропріальної лексики, зокрема ойконімії, – й досі ак-
туальні в колі фахівців-ономастів. Сформульовані принципи називання загальних назв 
не можуть бути повністю перенесені на власні назви, у тому числі й на ойконіми, тому 
що між загальними і власними назвами є суттєві відмінності. Це зумовлено передусім 
самою природою онімів як назв вторинних щодо апелятивів. Номінація об’єктів навко-
лишньої дійсності здійснюється не одразу, а відповідно до певних принципів і способів 
називання, а також закріплення цього процесу назовництва у свідомості людей за допо-
могою певних лексичних (вербальних) одиниць.
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Найповніше і найчіткіше поняття «номінація» розкрито в праці Н. Ковальової [11]. 
Авторка зазначає, що «принцип номінації – це не мовне явище і зумовлюється не мовни-
ми факторами, а класом, особливостями та реальними зв’язками самого об’єкта, а також 
соціально-економічними і політичними умовами» [11, с. 11]. 

Мотивація будь-якого оніма – це комплекс причинно-наслідкових зв’язків, які по-
різному відображені в назвах та різною мірою доступні для спостереження й вивчен-
ня. Установлення критеріїв мотивації назв у мові і, зокрема, в ономастиці надзвичайно 
важливе для дослідження таких ономастичних проблем, як теорія номінації, словотвірна 
семантика ойконімів, походження й етимологія ойконімів тощо.

Метою розвідки є визначення основних принципів і мотивів номінації, характерних 
для ойконімії України ХХ століття. 

Реалізація мети передбачає розв’язання таких завдань: 
1) проаналізувати теоретичні аспекти процесу номінації; 
2) встановити характерні мотиваційні ознаки, покладені в основу ойконімів; 
3) виділити порушення основних принципів номінації населених пунктів України 

минулої епохи.
Після Революції Гідності та цілковитої орієнтації України на шлях до Євросоюзу, 

знову активізувалися дії щодо змін у топонімії України. У 2015 році до Верховної Ради 
України було подано Проект Закону «Про засудження комуністичного та націонал-со-
ціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди 
їх символіки» [10]. Це своєрідний шлях «очищення» ойконімії України, оскільки в ад-
міністративно-територіальному устрої України ще у ХХІ столітті наявні невмотивовані 
назви поселень. 

Послуговуючись класифікацією основних принципів топонімної номінації, удоско-
наленої В. Лучиком [12], проаналізуємо види порушень в називанні поселень, які відбиті 
в довідниках з адміністративно-територіального устрою України ХХ століття. Окремі 
узагальнення можуть бути корисними для глибшого розуміння природи декомунізації 
стосовно української топонімії минулої доби. Отже, виокремлюють такі принципи номі-
нації географічних об’єктів:

1) назви, які виникли природним шляхом, є пам’ятками мови і культури. Їх не пови-
нні штучно змінювати, адже будь-яке неправомірне та невмотивоване перейменування 
– це негативний процес. Об’єктивно зумовленим та мотивованим є, наприклад, перейме-
нування: Кримська область на Автономна Республіка Крим;

2) штучні заідеологізовані назви повинні бути усунені, оскільки потрібно відновлю-
вати історичні топоніми в усіх регіонах країни. Географічні назви не повинні піддаватися 
свавіллю панівних владних режимів. Проте назви, які усталилися і відповідають вимогам 
суспільства, можуть залишатися, наприклад, ойконім Хмельницький замість Проскурів. 
Ойконіми, які суперечать принципу української національної ідеї, мають бути замінені. 
Наприклад, Ворошиловград перейменовано на Луганськ, Сталіно – на Донецьк тощо;

3) під час повернення первинного стану топонімній системі України потрібно спи-
ратися на логіку історичного розвитку суспільства та науково обґрунтовані критерії й 
керуватися відповідними законодавчими засадами;

4) реальне втілення такої програми повинно враховувати міжнародний досвід, 
результати соціологічних опитувань і супроводжуватися пояснювальною роботою; 
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повинен переважати підхід до збереження первісних, історичних назв, а нові назви да-
вати новим об’єктам;

5) правильне поєднання системного підходу і поетапного повернення історичних 
назв поселень з урахуванням територіальних особливостей (регіональний підхід як фор-
ма поетапного відновлення мотивованих історичних топонімів України) [12, с. 29–30].

У процесі перейменування назв населених пунктів у ХХ столітті було допущено низ-
ку порушень, які спричинили так звану «деформацію» ойконімії України. Для здійснення 
вмотивованого перейменування поселень, із семантичного погляду, потрібно керуватися 
цілою низкою природничих, історико-культурних, суспільно-політичних, естетико-емо-
ційних критеріїв.

Природничі критерії вказують на зв’язок полісонімів (назв міст) та комонімів (назв 
сільських поселень) із географічним середовищем їх розташування. Це: 

1) відгідронімні ойконіми (назви яких походять від річок, озер, інших гідрографіч-
них об’єктів, геоморфологічних особливостей річкових долин, озерних улоговин тощо): 
Водяний перейменовано на Семиланний (Хрк.), Заріка – на Вуглярка (Лв.), За Потоком 
– на Запоточний (Лв.), За Серетом – на Заріччя (Чрн.), Над Потоком – на Надпоточний 
(Лв.), Стависько – на Ставище (Лв.) [АТП 1947];

2) відоронімні ойконіми (походять від окремих форм рельєфу – горбів, гір, ґрунтових 
покривів певної території): Загора перейменовано на Загірний (Рв.), За Ровами – на За-
рівчаний (Рв.), Нагорбах – на Нагорбний (Лв.) [АТП 1947];

3) ойконіми флористичні і фауністичні (в основі цих назв прикметні риси місцевого 
рослинного та тваринного світів): Блохи перейменовано на Береговий (Пл.), Бобри – на 
Бузьке (Мк.), Верблюжка – на Погребнякове (Кр.), Дібрівка – на Дубрівка (Жт.), Домбро-
ва – на Діброва (Вл.), Зміїв – на Готвальд (Хрк.), Коза – на Лимани (Мк.), Лозовий – на 
Лозове (Днп.), Псище – на Зарічани (Жт.), Свинка – на Мостовий (Рв.), Свинна – на Вес-
нянка (Хм.) [АТП 1947; АТП 1969 (1); АТП 1969 (2); АТУ 1987].

Значна кількість ойконімів, що відповідають природничим критеріям, була позбав-
лена атрибутивної частини, або ж її було замінено на більш нейтральну. Також у ре-
зультаті перейменувань видозмінювались і граматичні категорії ойконімів. Наприклад, 
Бадлова Межа перейменовано на Межовий (Вл.), Банила над Серетом – на Банилів 
(Чрн.), Бенькова Вишня – на Вишня (Лв.), Білка Королівська – на Нижня Білка (Вл.), Буг-
Спиридонівка – на Спиридонівка (Хрс.), Вітольдів Брід – на Брід (Од.), Гора Солтиська – 
на Горяний (Лв.), Дерев’яна Вербка – на Вербка (Хм.), Дністрик Головецьке – на Дні-
стрик (Лв.), Зимна Вода – на Водяне (Лв.) та ін. [АТП 1947; АТП 1973; АТП 1965; АТП 
1962; АТП 1969 (1); АТУ 1987].

Історико-культурні критерії номінації назв поселень передбачають урахування 
культурних цінностей, які формувалися протягом тривалого часу. В ойконіміконі Украї-
ни виокремлюємо такі групи назв поселень, утворені за цими критеріями:

1) відантопонімні ойконіми (походять від імен та прізвищ відомих людей чи засно-
вників поселень): Адольфів перейменовано на Березівка (Рв.), Альберт – на Прилуганка 
(Лг.), Альфредівка – на Косичі (Лв.), Батиїв – на Грушки (Лв.), Брониславка – на Кам’яний 
(Рв.), Вільямівка – на Вапнярка (Хм.), Вітольдівка – на Високий (Рв.), Генріківка – на 
Баси (Лв.) та ін. [АТД 1979; АТП 1947; АТУ 1987].
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Причиною таких перейменувань могла слугувати заміна іншомовних імен схожими 
питомо українськими чи повна зміна відантропонімної назви. Пор.: Барбарівка пере-
йменовано на Варварівка (Вн.), Геленув – на Оленин (Вл.), Елеонорівка – на Оленівка 
(Тр.), Тудорів – на Федорів (Тр.), Юзефівка – на Йосипівка (Кр.), Янівка – на Іванівка 
(І-Ф) тощо; Альбінівка – на Тетерівка (Жт.), Вольфанівка – на Придністрянське (Вн.), 
Генріківка – на Копань (Лв.), Геральдівка – на Ситне (Жт.), Германівка – на Красне (Кв.), 
Зігмунтівка – на Молочний (Кв.), Казимирівка – на Горохове (Кв.), Леонардівка – на Голу-
бівка (Вн.) та ін. [АТД 1979; АТП 1947; АТП 1973; АТП 1965; АТП 1962; АТУ 1987; 13];

2) меморіальні ойконіми (походять від знаменної в історії народу події). У ХХ сто-
літті були традиційними зміни, що стосувалися створення нових меморіальних назв для 
увіковічнення пам’ятної дати чи події. Наприклад: Баба замінено на Жовтневе (Чрг.), 
Вуйна – на Перемога (Вн.), Мангуш – на Першотравневе (Дн.), Папушой – на Перемож-
не (Од.), Підмацьова – на Маївка (Лв.), Плюваки – на Первомайське (Кв.) тощо [АТП 
1947]. Проте в 1947 році деякі назви було уточнено: 8 березня змінено на Березневе (Хм.), 
ім. 8 березня – на Березневий (Жт.), 20-річчя Жовтня – на Лихачове (Хрк.), 25 жовтня – 
на Жовтневий (Кв.), Десятиріччя ЛКСМУ – на Комсомольський (Дн.), 10 років Червоно 
Жовтня – на Червоне (Од.) [АТП 1947];

3) символічні ойконіми (прославляють нові суспільні ідеали). Такі ойконіми відобра-
жали радянську дійсність через конкретні образи-символи. Наприклад, у назвах населе-
них пунктів другої половини ХХ століття найбільше відображено символ СРСР «зірка»: 
Босяки змінено на Зоряний (Пл.), Войтів – на Зоря (Кв.), Камчик – на Зоря (Од.), Колонія 
– на Зірка (Тр.), Ляхів – на Зоря (Хрк.), Страсбург – на Зірка (Од.), Хохлівка – на Зорян-
ське (См.) тощо [АТП 1947];

4) «релігійні» ойконіми (відображаюють відношення до духовної сфери загально-
людської культури). Український народ споконвічно з повагою ставився до Бога, Матері 
Божої, інших святих і церкви. Проте у ХХ столітті через своєрідні комуністично-атеїс-
тичні погляди радянських вождів навіть ойконіми, мотивовані релігійними мотивами, 
уважалися явищем, що може завадити «процвітанню» ідеалів комунізму. З 1947 року в 
ойконімії України перестали функціонувати такі назви: Боске перейменовано на Дубівка 
(І-Ф), Горішній Іспас – на Гірське (І-Ф), Долішній Іспас – на Долішнє (І-Ф), За Церквою 
– на Зацерквин (Лв.), Ксендзівка – на Пугачівка (Кв.), Ксьондзики – на Підгайці (Лв.), 
Попівка– на Садовий (См.), Попова Слобода – на Слобода (См.), Святий Станіслав – на 
Станіславівка (І-Ф), Святий Юзеф – на Йосипівка (І-Ф) тощо [АТП 1947]. Якщо пере-
йменування ойконімів За Церквою, Святий Станіслав та Святий Юзеф є закономірним, 
то перейменування всіх «релігійних» назв необґрунтоване.

Естетико-емоційні критерії пов’язані більшою мірою з відповідністю ойконімів 
моральним цінностям та образним уподобанням суспільства, а також настроям назвот-
ворців. У ХХ столітті «зайвими», як уже було зазначено, вважали чимало подібних назв. 
Такі перейменування вважаємо частково правомірними, пор.: Библо змінено на Набе-
режне (І-Ф), Гниди – на Колосівка (Пл.), Гної – на Зелена Діброва (Днп.), Голе – на Жов-
тневе (Кв.), Голодаєво – на Вишневий (Лг.), Голодівка – на Веселиця (І-Ф), Занудівка – на 
Жовтневе (Кв.), Дурняки – на Любомирівка (Хм.), Дурняківці – на Наддністрянка (Хм.), 
Жлоби – на Подолянський (Лв.), Луписуки – на Берестівка (Рв.), Пакість – на Нагірне 
(Лв.) тощо [АТД 1979; АТП 1947; АТУ 1987]. 
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Під час перейменувань, зафіксованих в АТП 1947 року, також наявні ойконіми, яким 
притаманне емоційне навантаження. Такі назви мали «штучний» характер, оскільки 
були невмотивованими. Наприклад, Тошнадово отримало назву Затишне (Зк.), Шведе-
нівка – Дружелюбівка (Кр.), Кацелапка – Добрий (Од.), Примусівка – Добролюбівка (Хм.), 
Беня – Добросілля (Зк.), Ханське – Веселе (Днп.), Базилеве – Веселівка (Кр.), Кранк – 
Братський (Мк.), Капріори – Благодатне (Од.), Ясан – Мирний (Зп.), Парцеляція – Надія 
(Лв.), Янгур – Світлий (Зп.) та ін. [АТП 1947].

У межах кожного з критеріїв можна виокремити різну кількість груп ойконімів. Оці-
нивши перейменування другої половини ХХ століття, можна стверджувати, що надання 
новоствореним об’єктам нових назв і повернення давнім населеним пунктам попере-
дніх, історичних назв, повинне ґрунтуватися на фаховій експертизі, а також мати зако-
нодавчу підтримку.

На нашу думку, у процесі нової номінації варто наголосити також на оцінювальному 
критерії, що передбачає спонтанне виокремлення тих чи інших рис, ознак, властивостей 
предметів порівняно з іншими назвами, їх «несприйнятті» з боку владних структур. Ко-
жен новостворений ойконім зафіксував одну якусь ознаку об’єкта. Наприклад, Авангард 
(Хрс.) ‹ авангард «передовий загін», Астра (Мк.) ‹астра «зірка», Безводне (Вн.) ‹ без-
водний «відсутність у населеному пункті водойм», Верхнє (Зп.) ‹ верхній, що вказував на 
розташування поселення на підвищенні, Гаї (Тр.) ‹ гай із вказівкою на наявність поблизу 
гаю, Діброва (І-Ф) ‹ діброва «наявність на території села великої кількості дубів» тощо 
[АТП 1947]. 

Отже, найважливіше місце в процесі номінації географічного об’єкта, зокрема на-
селеного пункту, посідає сам спосіб називання. Він визначає, яким чином і за допомо-
гою яких мовних засобів через ознаку географічного об’єкта здійснюється той чи інший 
принцип номінації.

Дослідження ойконімії України ХХ століття в синхронному аспекті дає змогу виді-
лити такі чотири основні принципи, за якими традиційно здійснювалася номінація на-
селених пунктів України, але які у ХХ столітті порушувались:

1) найменування поселення за назвою людей, які там проживали на час виникнен-
ня ойконіма. Пор.: Бійничі перейменовано на Бійнич (Лв.), Вікняни – на Білогірку (І-Ф), 
Войславичі – на Волинське (Лв.), Голубієвичі – на Ленінське (Кр.), Меденичі – на Меде-
ницю (Лв.), Наркевичі – на Ясне (Хм.), Ниновичі – на Дружелюбівку (Лв.), Різдвяни – на 
Світанок (Тр.) та ін. [1];

2) найменування поселення за належністю (відношенням його до певної особи, яка 
володіла цим населеним пунктом або жила там): Батиїв замінено на Грушки (Лв.), Бере-
зівка – на Роздільне (Кр.), Божиків – на Привітне (Тр.), Вербів – на Першотравневе (Тр.), 
Германівка – на Красне Друге (Кв.), Грозьове – на Грозова (Лв.), Дубенка – на Дубенки 
(Тр.), Дяків – на Жовтневе (Хм.), Жовчів – на Калинівка (І-Ф) тощо [1];

3) найменування поселення за його розташуванням або за назвою того об’єкта, біля 
якого воно виникло. Цей принцип украй рідко порушувався, оскільки подібні назви нова 
влада не сприймала як загрозу своїй ідеології. Пор.: Каштанове перейменовано на Жда-
нове (Дн.), Лука – на Озерне (Лв.), Підлісся – на Крем’янка (Лв.), Поляниця – на Паляниця 
(І-Ф), Степногірськ – на Сухоіванівське (Зп.) і т.п. [1];
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4) найменування поселення за його типом або іншими характеристиками. Такі назви 
теж змінювалися у ХХ столітті: Городище змінено на Комуністичне (Чрг.), Городок – на 
Йосипівка (Вл.), Криниці – на Михайлівка (Дн.), Нове Село – на Новосілки (Лв.), Слобідка 
– на Славне (Тр.), Станиця Луганська – на Станично-Луганське (Лг.) та ін. [1].

Стосовно порушень традиційних способів назовництва поселень в Україні можемо 
зазначити, що топонімна номінація – це результат складних процесів і взаємозумовле-
ності елементів різного характеру: мовного, гносеологічного, психологічного, логічного, 
семіологічного і т. д. Тому численні, подекуди невмотивовані, з еколінгвістичного по-
гляду, перейменування завдавали значної шкоди сформованій впродовж століть системі 
ойконімії України. 

Сьогодні в ойконімії певного регіону уже після процесу «декомунізації» репрезенто-
вані різні принципи номінації населених пунктів. Усталена певним чином система назв 
населених пунктів змушує номінаторів нових поселень із великої кількості їхніх ознак 
обирати лише ті, які в певний момент у відповідних соціально-економічних умовах най-
краще характеризують ці поселення, а також реалізують уподобання, смаки, вимоги то-
гочасної дійсності, тобто, у нашому випадку, ілюструють рівень свідомості та культури в 
розшарованому українському суспільстві ХХІ століття.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
АТП – адміністративно-територіальний поділ
Вл. – Волинська область;
Вн. – Вінницька область;
Дн. – Донецька область;
Днп. – Дніпропетровська область;
Жт. – Житомирська область;
Зк. – Закарпатська область;
Зп. – Запорізька область;
І-Ф – Івано-Франківська область;
Кв. – Київська область;
Кр. – Кіровоградська область.
Лв. – Львівська область;
Лг. – Луганська область;
Мк. – Миколаївська область;
Од. – Одеська область;
Пл. – Полтавська область;
Рв. – Рівненська область;
См. – Сумська область;
Тр. – Тернопільська область;
Хм. – Хмельницька область;
Хрк. – Харківська область;
Хрс. – Херсонська область;
Чрг. – Чернігівська область;
Чрн. – Чернівецька область.
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ГЛАВНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИНЦИПОВ НОМИНАЦИИ В 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ УКРАИНЫ

 ХХ ВЕКА
Статья посвящена исследованию нарушений принципов номинации в ойконимии 

Украины второй половины ХХ века. Обращается внимание на переименование названий 
поселений, которые были инициированы советской властью. Проанализированы нару-
шения естественных, историко-культурных и эстетико-эмоциональных критериев в 
сфере номинации городов, сел и хуторов страны. Выделено четыре основных принципа, 
по которым традиционно осуществлялась номинация населенных пунктов Украины, но 
которые в ХХ веке нарушались.

Ключевые слова: ойконим, ойконимия, номинация, принцип номинации, переимено-
вание.
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THE MAIN TYPES OF VIOLATIONS OF NOMINATION PRINCIPLES IN THE 
UKRAINIAN ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL STATE STRUCTURE 

OF XX CENTURE 
The article is devoted to research which is aimed at violations of Ukrainian oikonomy 

nomination principles of the second half of the XX century. Special attention is paid to the 
settlements renaming initiated by the Soviet authorities. The practical material of the study was 
the data of the administrative-territorial directories of the Ukrainian Soviet republic, which 
give examples of renaming of Ukrainian settlements. The violations of natural, historical, cul-
tural and aesthetic-emotional criteria in the fi eld of nomination of cities, towns, villages and 
small villages of the country are analyzed. There are four basic principles that traditionally 
carry out the nomination of settlements of Ukraine, but which have been violated in the XX 
century. Nowadays the system of settlements’ names makes the nominees of new settlements to 
choose from a large number of their features only those which at some point in the correspond-
ing socio-economic conditions characterize these settlements much better, and also realize 
preferences, tastes, requirements of the time reality, that is, in our case, illustrate the level of 
consciousness and culture in the stratifi ed Ukrainian society of the XXI century.

Keywords: oiconym, oiconymy, nomination, nomination principle, renaming.
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ПСИХОЛОГІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ

УДК
Антоненко Н.П., канд. филол. наук, преподаватель
КНУБА, Киев

СТРУКТУРА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АССОЦИАТИВОВ
В ЗЕРКАЛЕ ФРЕЙМОВОЙ ТЕОРИИ

В статье рассматриваются психологические ассоциативы, вычлененные  в струк-
туре сакральных ситуаций актантов, предикативов, темпоралей, локативов и атри-
бутивов – ситуаций пересечения возможных  миров основных этапов жизни человека, 
социума и мира. Сделан вывод, что теория фреймов является эффективным инстру-
ментом описания лингвистической семантики, что позволяет проследить результаты 
изменений между взаимосвязанными фреймами, а также сопоставить их структуру 
с реальной структурой мышления и категоризации окружающего мира, и сакральной 
истории личности и социума.

Ключевые слова: психологический ассоциатив, возможный мир, мифопоэтика, вос-
точные славяне, русские сказки, фрейм.

Возможный мир (категория модальной логики, которая используется для установ-
ления истинности / ложности модальных высказываний [4 : 37],) существуют, прежде 
всего, в сознании человека и формируются при помощи языковых знаков. Рассмотрение 
компонентов ситуаций сакральной истории человека, социума и мира (психологических 
ассоциативов) позволяет восстановить точки пересечения миров, вербализованных в 
виде отдельных смыслоформ. Разложив ситуации высшего духовного напряжения сил 
человека и социума по модели фрейма (агентивам, локативам, темпоралям, атрибутивам 
и предикативам), мы можем восстановить структуру всей модели, получить достовер-
ную информацию, увидеть иерархию заложенных смыслов, сеть значений и форм их 
объективации. 

Термин фрейм (англ. frame «рамка»; «схема») был введен в научный обиход М. Мин-
ским в книге «Фреймы для представления знаний» [17]. Он так объяснял сущность этого 
понятия: «Человек, пытаясь понять новую для себя ситуацию или по-новому взглянуть 
на уже привычные вещи, выбирает из своей памяти некоторую структуру данных (об-
раз), названную нами фреймом, чтобы путем изменения в ней отдельных деталей сде-
лать ее пригодной для понимания более широкого класса явлений и процессов. Фрейм 
является структурой данных для представления стереотипной ситуации» [10 : 5-10].  

Фрейм (схема, пакет информации, матрица) структурируется как эпизод, сцена, 
фрагмент сценария или сценарий в целом, то есть является структурой знания о мире, 
которая ассоциируется с конкретной языковой единицей [14: 36]. Фреймовые структуры 
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знаний представляют собой типовые пакеты информации, хранящиеся в памяти или по 
мере необходимости создающиеся в концептуальном пространстве мышления из содер-
жащихся в памяти компонентов, которые обеспечивают адекватную когнитивную обра-
ботку стандартных ситуаций [5 : 237].

Наша концептуальная система структурируется несколькими наиболее абстракт-
ными (схемными) базисными фреймами (предметного, акционального, посессивного, 
идентификационного и компаративного), в которых основные категории мышления вза-
имосвязаны друг с другом, и эта взаимосвязь соответствует способу восприятия челове-
ка окружающего мира [7 : 76-77]. В результате интеграции базисных фреймов возникает 
концептуальная сеть, которая связывает воедино все пропозициональные схемы. Эта 
сеть, по мнению С. А. Жаботинской, является неотъемлемым атрибутом нашей памяти, 
предназначена для упорядочивания информации о сущностях воспринимаемого нами 
предметного мира [7 : 80].

В современном языкознании существуют многочисленные точки зрения и подходы к 
рассмотрению понятия фрейма. Обилие определений свидетельствует не только о слож-
ности данного понятия, но также и о сложной структуре этого комплексного феномена.

Н. В. Стренева [13 : 64] в виде схемы взаимоотношений и взаимодействий выделяет 
следующие основные характеристики фрейма:

1. Структурность. Большинство ученых указывают на то, что фрейм предполагает 
наличие жесткой структуры, системы и иерархии. 

К. И. Белоусов и Н. Л. Зелянская указывают на то, что каждый фрейм «состоит из 
компонентов с четкой иерархической и топологической определенностью по отношению 
к другим компонентам и всей системы в целом» [2 : 44], ведь фрейм – это определен-
ная «структура знания для представления стереотипной ситуации», [8 : 289], «система 
категорий, структурированных в соответствии с мотивирующим контекстом» [15 : 119].

Формально фрейм представляют в виде структуры узлов и отношений, где вершин-
ные уровни фрейма фиксированы. Ниже этих узлов – терминальные узлы (вершинные 
узлы, обязательные компоненты [ 6 : 50]) и слоты [5 : 237]. 

В качестве примера рассмотрим фрейм-ситуацию инициации в русских волшебных 
сказках. Она состоит из 5 основных терминалов: агентив, локатив, темпораль, атрибутив 
и предикатив. 

В качестве примера на схеме показаны фрагменты развертки атрибутивов и лока-
тивов ситуации инициации сакральной истории личности, где каждый из актантов и 
сирконстантов  (терминология Л. Теньера [12: 20]) формируют свою сеть значений. Ак-
тантами ученый называет живые существа и предметы, которые являются активными 
компонентами  пропозиции (актант-объекты, актант-субъекты и косвенные объекты). 

Остальные компоненты (локативы, темпорали и др.) можно отнести к сирконстантам. 
2. Типизированность 
Фрейм отражает наиболее стандартные, соответствующие определенному образцу 

ситуации. Зная структуру одной ситуации, ученый может предвидеть структуру новой 
ситуации (эту же модель мы можем использовать для описания ситуаций свадьбы, ини-
циации, смерти, молитвы и т.д.). 

Если рассматривать типизированность на микроуровне, свадебный обряд в рус-
ском фольклоре проходит по определенному сценарию, в строгой последовательности. 



29

Обязательными компонентами являются выкуп невесты, похищение невесты,  благосло-
вение родителей, свадебный поезд и другие компоненты пропозиции.

3. Репрезентативность 
Формируясь на уровне слотов, на микроуровне, компоненты ситуаций пропозиции 

обладают достоверностью и на уровне ситуаций и сценариев.
4. Валентность 
Способность фрейма образовывать связи с другими компонентами модели. Так, на-

пример, в ситуации рождения актант-субъект и актант-объект находятся не только в тес-
ной связи, но могут меняться местами: объект становится субъектом и наоборот.

5. Связь со знанием (А. П. Бабушкин определяет фрейм как «знание о стереотипной 
ситуации или классе ситуаций» [1: 19], «единица знания, организованная вокруг некото-
рого концепта» [3: 16]).

6. Когнитивность/концептуальность. 
Фреймы предполагают, прежде всего, связь с пониманием и мышлением. Фрейм 

можно представить как способ структурирования  содержания концептуального про-
странства человека, репрезентирующего знания о типизированных ситуациях [13: 65]. 
Менее значимыми для Стреневой  Н. В. являются такие поля, как «язык и речь», «память 
и опыт», что свидетельствует о недостаточной разработанности данного направления 
[13: 64].

В лингвистике, вслед за Ч. Филлмором, принято выделять фрейм интерпрета-ции, 
активируемый в сознании адресата в процессе воспри¬ятия текста. При этом воспри-
нимаемый фрагмент текста сличается с уже заложенным в памяти интерпретационным 
фреймом [15: 52-92]. А также фреймы взаимодействия, опирающи¬еся на прошлый ком-
муникативный опыт участников речевого акта и являющиеся одновременно схе¬мами 
понимания и речевых действий [11: 241]. 

В текстовом знаковом континууме мно¬гие фреймы вербально не представлены, им-
плицитны и вос¬станавливаются лишь в когнитивной карте текста при порождении и 
при восприятии в случае наличия их в базе знаний, тезаурусе коммуникантов [11: 249].

Ряд существующих компонентов пропозиции может быть дополнен и другими про-
позиционными позициями вслед за М. Осадчим. Автор методики пропозиционально-
фреймового моделирования рассматривает следующие компоненты: S (субъект) − совер-
шитель действия; О (объект) – объект направленного действия; О’ (косвенный объект) − 
объект параллельного воздействия; Р (предикат) − действие, совершаемое субъектом; 
Моd (модус) − способ совершения действия; I (инструмент) – средство, с помощью ко-
торого совершается действие; Mat (материал) − материал действия, направленного на 
получение продукта; L (локус) − место совершения действия; Т (темпус) − время со-
вершения действия; R (результат) − эффект от совершения действия; Prod (продукт) − 
материальный продукт, на получение которого изначально направлено действие; К 
(конъюнктор) − не обозначает участника ситуации, условная единица, символизиру-
ющая ситуацию в целом [9: 11-12]. Интересным, на наш взгляд, будет рассмотрение в 
мифе спорных случаев, например, синекдохических моделей, которые отражают прин-
цип сопричастности: кровь, ноготь, волос, кукла в ритуале. В рамках какой категории 
они должны рассматриваться: объекта параллельного воздействия, инструментатива или 
атрибутива? Кроме того, некоторые объекты и субъекты могут быть взаимозаменяемы. 
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Так, например, этнографы зафиксировали полесский обычай «перепекать» больного или 
слабого ребенка: его сажали на хлебную лопату и на время отправляли в теплую печь. 
Этот обряд выполняла баба-повитуха, т.е. лицо, ответственное за рождение ребенка. В 
этом ритуале прежде проступает ассоциация «женское лоно – печь»: если ребенок по 
каким-то причинам не окреп в материнском чреве, то на завершение этого процесса мож-
но повлиять, «заменив» последнее печью. 

Таким образом, возможные миры существуют в сознании человека и вербализуются 
при помощи языковых знаков. Исследования ПА восточных славян невозможно без рас-
смотрения понятия «фрейм». Все рассмотренные типы психологических ассоциативов 
могут быть проанализированы в рамках фрейм-схем различных стереотипных (в  нашем 
случае сакральных) ситуаций (рождения, крещения, свадьбы, смерти, болезни), а также 
дополнены иными актантами. Термин «фрейм» обозначает устойчивую когнитивную 
структуру, рамку, ментальный образ, содержащий некоторую структурированную и в 
иерархическом порядке расположенную информацию (агентивы, локативы, темпорали, 
атрибутивы, предикативы). При этом концептуальная система каждого человека состоит 
из нескольких наиболее абстрактных базисных фреймов, в которых основные категории 
мышления взаимосвязаны друг с другом, что помогает человеку воспринимать окружа-
ющий мир.

Обилие определений понятия «фрейм» в современной лингвистике позволяет вы-
делить его основные черты. Это структурированность (системность, иерархия, фрейм 
состоит из терминалов и слотов) и типизированность (стандартность, определенный об-
разец ситуации, и, как результат, прогнозируемость), валентность (соотнесенность с дру-
гими компонентами модели) и репрезентативность (достоверность на различных уров-
нях), связь со знанием и концептуальность, а также взаимозаменяемость компонентов.

В лингвистике принято выделять фрейм интерпрета¬ции или фрейм взаимодей-
ствия, опирающи¬еся на прошлый коммуникативный опыт участников речевого акта, и 
актуализирующийся в процессе коммуникации. 

Теория фреймов является эффективным инструментом описания лингвистической 
семантики, позволяют проследить результаты изменений между взаимосвязанными 
фреймами, а также сопоставить их структуру с реальной структурой мышления и кате-
горизации окружающего мира и сакральной истории личности в частности (например, 
проанализировать ситуации взаимозаменяемости субъекта и объекта, способность ми-
фологемы соотноситься одновременно с несколькими терминалами).
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СТРУКТУРА ПСИХОЛОГІЧНИХ АСОЦІАТИВІВ 
У ДЗЕРКАЛІ ФРЕЙМОВОЇ ТЕОРІЇ

У статті розглядаються психологічні асоціативи, виокремлені в структурі са-
кральних ситуацій актантів, предикативів, темпоралей, локативів і атрибутивів – си-
туацій перетину можливих світів основних етапів життя людини, соціуму та світу. 
Зроблено висновок, що теорія фреймів є ефективним інструментом опису лінгвістичної 
семантики, що дозволяє простежити вплив змін між взаємопов’язаними фреймами, а 
також зіставити їх структуру з реальною структурою мислення і категоризації на-
вколишнього світу і сакральної історії особистості і соціуму.

Ключові слова: психологічний асоціатив, можливий світ, міфопоетика, східні 
слов’яни, російські казки, фрейм.
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STRUCTURE OF PSYCHOLOGICAL ASSOCIATES IN THE MIRROR 
OF FRAMEWORK THEORY

The article deals with psychological associatives, selected in the structure of sacred situ-
ations of actants, predicates, temporals, locatives and attributes – situations of intersection 
of possible worlds of the main stages of human, social and world life. It is concluded that the 
theory of frames is an effective tool for describing linguistic semantics, which allows us to trace 
the results of changes between interrelated frames, and also to compare their structure with 
the real structure of thinking and categorizing the surrounding world, and the sacred history 
of the individual and society.

Key words: psychological associative, possible world, mythopoetics, eastern Slavs, Rus-
sian fairy tales, frame.
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КУЛЬТУРА ЯК ПАРАДИГМА СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

У статті обґрунтовується значущість поняття культури як фундаментальної  
категорії науково-психологічного пізнання, можливість та актуальність розбудови ці-
лісної культуроорієнтованої парадигми у психології. З цією метою в якості базового 
проаналізовано трактування культури у філософській концепції В.С. Біблера, у її кон-
тексті простежено прояви орієнтації на культуру в різних течіях новітньої психології. 
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Намічено перспективи розбудови діалогу різних логік культурооорієнтованого психоло-
гічного дослідження.

Ключові слова: методологія, діалог культур, особистість, твір, логіка культури.

Подолання подрібненості, мозаїчності сучасного психологічного знання, що наразі 
визнається однією з головних причин його перманентної кризи, вимагає належного філо-
софсько-методологічного підґрунтя. Це передусім означає спирання на ту чи іншу «ідею 
людини», яка, на думку Л.С. Виготського, надихала всі значні течії новітньої психології 
(як і загалом соціально-гуманітарного знання). При цьому зберіглася і навіть загострила-
ся проблемна ситуація, окреслена М.Шелером майже століття тому: «...Єдиної ідеї лю-
дини ми не маємо... Ми вперше живемо в епоху, коли людина стала глибоко і безумовно 
«проблематичною» для самої себе, коли вона не знає, ким вона є, і водночас знає, що 
вона цього не знає...» [10: 146]. Невід’ємна, сутнісна ознака всієї Новітньої доби – спі-
віснування (конкурентне, конвергентне, індиферентне тощо) однаковою мірою цілісних, 
всеохоплюючих, тобто принципово «рівнопотужних», уявлень про людину. Звідси – так 
само давня (відзначена ще Ф.Брентано) колізія співіснування «багатьох психологій», яка, 
на думку відомого науковця А.Г. Асмолова,  змушує будь-якого сучасного фахівця здій-
снювати «вибір між різними психологіями» [1: 7]. 

Однак творчий характер діяльності дослідника передбачає торування власного шля-
ху в науці навіть тоді, коли він віддає перевагу певній традиції. Тобто, якщо й ідеться про 
«вибір» парадигми, то він має бути обізнаним та відповідальним, а відтак – свідомим 
значущості, певної слушності інших підходів. Тож не досить бути, як часто кажуть, толе-
рантним до інших поглядів (часто відмінних на засадничому рівні, ґрунтованих на різних 
визначеннях людського буття та методу його дослідження) – їх треба якимось чином спо-
лучати у власній думці, у дослідницькій стратегії. І тут, як свідчить весь розвиток новіт-
ньої науки, не «спрацьовують» ані традиційний методологічний монізм (беззастережне 
сприйняття певного підходу як «єдино вірного»), ані ситуативний еклектизм, який, за 
виразом того ж таки Виготського, прирікає науку залишатися «на точці замерзання пла-
зуючого емпіризму». 

Ці доволі суперечливі методологічні вимоги до розбудови нових інтеграційних під-
ходів висувають наперед проблему вироблення дійсно сучасної логічної моделі інте-
грації психологічного знання. Така модель має, очевидно, намітити (спершу – у всеза-
гально-логічному плані) форми взаємовизначення, взаємопереходу різних універсальних 
трактувань людського буття, які «зосереджені» в засадничих категоріях тих чи інших 
психологічних парадигм. При цьому кожна з цих універсалій  (атрибутивних ознак лю-
дини) має бути докладно теоретично витлумачена (і надалі досліджена в її власне пси-
хологічних виявах) як така, що «втягує» й «перевизначає» інші атрибути. Але ці останні 
так само мають «розгортати» свою всезагальність, постаючи, у свою чергу, «воронками» 
(В.С.Біблер), в яких породжуються щоразу нові бачення людської психології та окремих 
її понять – бачення відмінні, автономні й водночас пов’язані логічними взаємоперехода-
ми, «недостатні» одне без одного. 

З якої ж онтологічної  універсалії можна найпродуктивнішим чином розпочати ви-
щезгаданий змістово-логічний рух? На наш погляд, одним з найперспективніших у плані 
змістової потужності та «всезв’язувальних» потенцій, про які щойно йшлося, є поняття 
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культури, вага якого в людинознавстві невпинно зростає протягом ХХ – початку ХХІ ст. 
«Визначення людини через культуру» (Е. Кассірер) стає за Новітньої доби як ніколи ак-
туальним. На думку багатьох мислителів та науковців-гуманітаріїв, саме «зсування куль-
тури в епіцентр буття» (В.С. Біблер) та відповідне настановлення розуму на осягнення 
буття через призму цього поняття позначає межу між класичною й так званою некласич-
ною (а відтак і постнекласичною) раціональністю. Цю ключову роль категорії культури 
в людинознавстві, а надто в психології ХХ ст. слушно акцентує, зокрема, Д.О. Леонтьєв, 
вбачаючи сенс некласичного підходу у «розгляді... культурного контексту, розгляді лю-
дини не як речі з-поміж речей, а як укоріненої в світі культури, з яким вона взаємодіє 
та з якого себе будує. Гуманітарна, або некласична психологія розглядає особистість не 
як природний об’єкт, а як культурний, штучний об’єкт (див.: Мамардашвілі, 1994), як 
витвір» [7: 24]. На нашу думку, ця тенденція проявилася не лише в більш чи менш ви-
разній «культуроорієнтованості» низки визначальних науково-психологічних напрямів 
та шкіл ХХ ст. (про що йтиметься нижче), але й у тому, що і для «природоцентричних» 
концепцій так само наріжною постала проблема відношення психічного життя  до куль-
тури. Тобто, всі значущі психологічні течії Новітньої доби або безпосередньо визначали 
свій предмет через ідею культури, або ж так чи інакше (часом «негативно») визначалися 
щодо неї на рівні методологічних засад.

Однак, як відомо, саме актуалізація ідеї культури породила й надалі породжує безліч 
її тлумачень, що не піддаються формальному узагальненню й, у свою чергу, перебувають 
одне з одним у тих складних відносинах взаємозаперечення й взаємопокладання, про які 
йшлося дещо вище. Тож будь-яке сучасне трактування культури має експлікувати – влас-
не, вибудувати – ці логічні відносини й при цьому виокремити ті смислові домінанти 
цього поняття, які плідно «працюють» в уже існуючих психологічних (і, ширше, соці-
ально-гуманітарних) концепціях та окреслюють перспективи подальших досліджень. Це 
дозволить у перспективі закласти змістовно-методологічне підґрунтя цілісної, широкої й 
водночас логічно «ущільненої» культуроорієнтованої парадигми у психології, створен-
ня якої, на наше переконання, нині як ніколи на часі. 

Таке інтеграційне осмислення має відправлятися від однієї певної концепції культу-
ри, яка, по-перше, затверджувала б вищезгадану універсальну буттєву значущість остан-
ньої, по-друге – намічала загальну логіку сполучення і конкретне змістове взаємопо-
кладання найбільш «потужних» існуючих визначень цього феномену. Цим попереднім 
вимогам, на наш погляд, добре відповідає філософська логіка культури – концепція 
В.С. Біблера, що фокусує найсуттєвіші здобутки і тенденції філософії та соціально-гума-
нітарних наук. Ми поділяємо його припущення, що ХХ – ХХІ ст. є добою переходу від 
новочасного, гносеологічного розуму до нового «розуму культури». І цей розум, як і саме 
буття в культурі, передусім має діалогічний характер, розгортаючи діалог логік як форму 
сперечання й неузагальнюючого сполучення різних позицій, різних способів розуміння 
буття. Відтак свідома й послідовна розбудова такого діалогу в людинознавстві, зокрема 
в психології, є, на наш погляд, принциповим шляхом розв’язанням окреслених вище ло-
гіко-методологічних труднощів. 

Отже, актуальним завданням є розробка загальної моделі такого діалогу різних ло-
гік психологічного дослідження, попереднє окреслення його змістово-проблемних орі-
єнтирів та форм. Для цього відштовхнемося від декількох взаємопов’язаних і водночас 
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автономних визначень, у яких зосереджується зміст поняття культури в концепції Бі-
блера:  

- культура «є формою одночасного буття і спілкування людей різних — минулих, 
теперішніх і майбутніх — культур, форма діалогу та взаємопородження цих культур...» 
[4: 227 – 228];

- «культура — це форма самодетермінації індивіда у горизонті особистості, 
форма самодетермінації нашого життя, свідомості, мислення; тобто культура – це форма 
вільного рішення і перевирішення власної долі...» [Там само];

- культура – «світ уперше...». Культура у своїх творах дозволяє нам, авторові 
та читачеві, ніби знову породжувати світ, буття предметів, людей, своє власне буття з 
плоскості полотна, хаосу барв, ритмів вірша, філософських начал, миттєвостей мораль-
нісного катарсису. Разом із цим у творах культури цей світ, що вперше твориться, з осо-
бливою безсумнівністю сприймається в його одвічній, незалежній від мене, абсолютній 
самобуттєвості, що лише схоплюється, важко вгадується, зупиняється на моєму полотні, 
у барві, в ритмі, в думці» [4: 230].

Нарешті, Біблер наголошує на сутнісному взаємозв’язку цих граней поняття культу-
ри:  «...Три визначення культури, її смисла в житті людини, — все це збігається у фокусі 
твору. Твір — ось відповідь на питання: «Що означає бути в культурі, спілкуватися в 
культурі, самодетермінувати власну долю в напруженнях культури, породжувати в куль-
турі світ уперше?»» [4: 231]. Отже, культура – сфера творів, і це визначає сутність «розу-
му культури»: «...Нескінченне, вічне буття розуміється так, «ніби» воно було... витвором 
культури». [4: 278]. Очевидно, парадоксальне двоєдине сприйняття буття – як одвічно-
даного, актуально-нескінченного і водночас як «лише можливого», що має бути створе-
не за участі саме цього індивіда, – означає, що останній виступає в двох «іпостасях» – 
реципієнта та автора твору. При цьому і як той, що осягає, відкриває наявний світ, і 
як той, що його «винаходить»-породжує, індивід постає за такого погляду суб’єктом, 
а не об’єктом культури. За думкою Біблера, особистість – це і є індивід, що визначає 
своє буття завдяки розумовому само відстороненню,самтрансцендуванню в тексті твору: 
«Культура – це моє буття, мій духовний світ, відокремлений  від мене, трансльований у 
твір» [Там само].

Ці стислі попередні визначення одразу знаходять сутнісні паралелі в історії новіт-
ньої психології. Це передусім проект «розуміючої», або описової, психології В.Дільтея. 
Адже, як відомо, ця дослідницька програма була – всупереч панівній природничо-орієн-
тованій «пояснювальній» парадигмі – налаштована на осягнення «свободи й творчості 
в душевному житті» [9: 266]. При цьому Дільтей, поряд із традиційними методами, на-
голосив на необхідності дослідження «предметних продуктів психічного життя. У мові, 
у міфах, у літературі та в мистецтві, в усіх історичних діяннях взагалі ми бачимо перед 
собою як би об’єктивоване психічне життя» [Там само]. Завважимо суголосність цього 
висловлення з відомою тезою К.Маркса про те, що «предметне буття промисловості є 
розкритою книгою людських сутнісних сил, чуттєво покладеною перед нами людською 
психологією» [8: 123]. Відтак, діяльнісну парадигму радянської психології – тією мірою, 
якою її представники дійсно змістовно розробляли філософсько-антропологічні ідеї 
Маркса, – можна розглядати як ще одну версію герменевтичного підходу до продуктів 
людської діяльності.
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Герменевтика ж Дільтея, як видно з наведеної думки, розглядає будь-які «предметні 
продукти» й взагалі дії реальних суб’єктів історії як вияви «духу» – тексти, висловлен-
ня про внутрішнє життя суб’єктів, що підлягають тлумаченню. Отже, фактично Дільтей 
одним з перших обґрунтував думку про те, що методом наукового осягнення людини 
виступає особлива форма   спілкування (суб’єкт висловлювання-твору – дослідник-інтер-
претатор). М.Бахтін пізніше підсумував ці ідеї у відомих формулах: «Дослідження стає 
запитуванням і співбесідою, тобто діалогом...» [3: 346]; «Текст як єдина даність усіх гу-
манітарних наук» [3: 383]. До останніх він зараховував і психологію, яка, на його думку, 
має «реконструювати», витлумачити будь-які людські дії саме як тексти. 

Концепція Дільтея, свого часу недооцінена і не реалізована як цілісний проект, зчи-
няла протягом ХХ століття дедалі  сильніший вплив у різних галузях людинознавства. 
Зокрема, герменевтико-психологічні ідеї Дільтея та його послідовників (Е.Шпрангер, 
О.Болльнов тощо) позначилися на розвитку структуралізма й семіотики та відповідному 
зростанні ролі понять тексту та дискурсу у психології; на появі феноменології Гуссерля 
та низки ґрунтованих на ній психологічних концепцій; останніми десятиліттями – на 
виникненні наративної психології, власне психологічної герменевтики тощо. Водночас 
Дільтеєве розуміння культури як царини висловлень, мовленнєвих творів плідно розвива-
лося у низці «культурфілософських» концепцій (досить згадати Г.Зіммеля, Е.Кассірера, 
М.Бердяєва, російських митців-символістів та постсимволістів тощо), які також певною 
мірою вплинули на розвиток наукової психології. Загалом же саме з подальшою ґрун-
товною розробкою  ідеї спілкування через витвори культури пов’язане  вищеокреслене 
біблерівське розуміння культури як діалогу культур – історичних, регіональних, соціаль-
но-групових (зокрема професійних), індивідуальних (особистісних) тощо. Утім, поняття 
діалогу культур в наміченому тут сенсі започатковане, як відомо, у діалогізмі Бахтіна, 
який і став одним з джерел концепції Біблера. Вона втілює виразну тенденцію людиноз-
навства ХХ – початку ХХІ ст., яке одночасно з універсалізацією поняття культури так 
само підносить до всезагальності поняття діалогу та дедалі конкретніше осмислює сут-
нісний зв’язок, взаємопокладання цих феноменів. Відтак філософія Біблера може стати 
продуктивною основою для розробки діалого-культурологічного підходу у психології.

Загалом же поняття культури закономірно актуалізується в персонологічних дослі-
дженнях – у тих психологічних напрямах та концепціях, де концепт особистості чітко 
відрізняється від інших категорій і розробляється як провідний. У такому широкому сен-
сі «культуроорієнтованою» постає вже теорія особистості В.Джемса, згодом – гешталь-
тпсихологія (наприклад, М.Вертгаймер визначає центральне для гештальттеорії поняття 
поля через «тенденцію, що розвивається в напрямі до осмисленості, єдності, до того, щоб 
керувати ситуацією, виходячи з внутрішньої необхідності» [9: 90]). Загалом же, як відо-
мо, ціла низка психологічних напрямів, що виникли в середині ХХ ст., свідомо відправ-
ляється від ідеї самодетермінації, самотворення, самоздійснення людини (вкоріненої, 
втім, у європейській гуманітарній традиції від часів античності й до класичної філософії 
Нового часу). Це передусім численні варіанти й відгалуження гуманістичної та екзистен-
ційної парадигми. Утім,  далеко не всі з них пов’язують самодетермінаційну природу лю-
дини з поняттям культури і спираються на нього. У цьому плані більш чи менш виразна 
«культуроорієнтованість» притаманна концепціям Е.Фромма та інших представників гу-
маністичного психоаналізу (втім, деякі змістові моменти розуміння культури як чинника 
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особистісного характеру буття індивіда можна віднайти вже в аналітичній психології 
К.Г. Юнга). Якоюсь мірою це стосується й екзистенційно-феноменологічних теорій, що 
йдуть від Л.Бінсвангера або В.Франкла; прикладом тут може бути концепція А.Ленгле.

Природно, окремо слід зупинитися на найбільш цілеспрямованій і евристичній спро-
бі створити психологічну концепцію внутрішнього світу як феномену культури – куль-
турно-історичній теорії Л.С. Виготського. Як відомо,  для нього магістральною лінією 
розвитку психіки є «усвідомлення й опанування» власної поведінки й психіки завдяки 
освоєнню (інтеріоризації) засобів загальнолюдської культури. Водночас продуктивне ба-
зове уявлення Виготського про психогенез як «окультурення» психічних функцій нині 
видається в його первинній формі дещо жорстко-односпрямованим і може бути скориго-
ване у контексті намічених вище ідей: 1) рівноправного (діалогічного) спілкування інди-
віда з культурою, його активної культуротвірної (а не лише репродуктивної) ролі; 2) ро-
зуміння культурних феноменів (знарядь діяльності, мовленнєвих знаків) як унікальних 
творів, що виступають осередками взаємодії індивідуальної та всезагальної культури, а 
також спілкування різних особистостей як авторів, реципієнтів та героїв творів. Гада-
ємо, саме в контексті трактування культури як діалогу культур (див. вище) і психіки як 
внутрішньо-ідеального,засадничого  плану такого спілкування може набути конкретного 
змісту натхненно окреслений Виготським ідеал життя як творчості та особистості як 
творця власного й навколишнього буття: «Життя розкривається як система творчості, 
постійного…творення нових форм поведінки… Кожна думка, кожен рух та переживання 
є прагненням до створення нової дійсності…» [5: 398].

Орієнтація на культуру, загалом штучно придушена в 30 – 60-ті рр. разом з тради-
цією Виготського, почасти зберігалася в радянській психології в працях його учнів, а в 
межах власне діяльнісної парадигми відновилася в дослідженнях, що орієнтувалися на 
філософську концепцію культури Е.В. Ільєнкова (зокрема, праці В.В. Давидова та його 
послідовників; особливо важливими видаються їхні системні психолого-педагогічні 
розробки). У пострадянську добу відбувається новий сплеск масової уваги психологів 
до поняття культури – і в плані його використання як універсального «пояснювально-
го принципу», і як до наріжного предмета дослідження [6]; скажімо, діалого-культуро-
логічні ідеї Бахтіна розвиваються у психологічних дослідженнях Л.М. Радзіховського, 
Т.В. Флоренської та її послідовників, в Україні ж – у відомій концепції вчинку та творчої 
діяльності В.О. Роменця).

З-поміж вітчизняних досліджень останніх десятиліть особливо продуктивним – з 
огляду на надзвичайну широту синтезу напрацювань світового людинознавства й водно-
час методологічну й логічну строгість – є раціогуманістичний підхід визначного науков-
ця Г.О. Балла (див, зокрема, [2]. Визначаючи категорії культури та діалогу як провідні 
в сучасній психології, спираючись на останні наробки соціально-гуманітарних наук й 
водночас застосовуючи для впорядкування антропологічного знання методи природни-
чо-математичного пізнання, Балл, на наш погляд, створив власну, вельми актуальну вер-
сію логіки культури. У співставленні, діалогічному сполученні (діалозі логік) з іншими 
потужними концепціями культури, зокрема з філософіськими ідеями В.С.Біблера та його 
послідовників, раціогуманізм Г.О.Балла може постати продуктивним методологічним 
базисом культуроорієнтованої парадигми в психології. Вважаючи розбудову такої пара-
дигми «зоною найближчого розвитку» сучасного психологічного пізнання, ми ставимо 
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перед собою  як найближче завдання співвідносний логіко-методологічний аналіз вищез-
гаданих психологічних напрямів та концепцій у контексті окреслених взаємовизначаль-
них граней поняття культури. Саме це видається перспективним шляхом проектування й 
розгортання діалогу різних логік психологічного дослідження людини як суб’єкта буття 
в культурі.
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КУЛЬТУРА КАК ПАРАДИГМА СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ
В статье обоснована значимость понятия культуры как фундаментальной кате-

гории научно-психологического познания, возможность и актуальность построения 
целостной культуроориентированной парадигмы в психологии. С этой целью в качестве 
базовой проанализирована трактовка культуры в философской концепции В.С. Библе-
ра; в ее контексте прослежены проявления ориентации на культуру в разных течениях 
современной психологии. Намечены перспективы развертывания диалога разных логик 
культуроориентированного психологического исследования. 

Ключевые слова: методология, диалог культур, личность, произведение, логика 
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CULTURE AS A MODERN PSYCHOLOGY’S PARADIGME
The paper grounds  meaningfulness of concept of culture as a fundamental catego-

ry of scientifi cally-psychological cognition, possibility and actuality of development of inte-
gral psychological paradigm orientated on culture. To that end an interpretation of culture 
in philosophical conception of V.S. Bibler is analyzed as a base , in this context the signs of ori-
entation on a culture  are researched  in the different fl ows of the newest psychology. The author 
set the prospects of development of dialogue of different logics of psychological research ori-
entated on culture.
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НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ І КУЛЬТУРИ В ЇХ СПЕЦИФІЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ
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РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КАУЗАЦІЇ ГНІВУ У ПОЛЬСЬКІЙ МОВІ

У статті аналізуються та класифікуються дієс лівні предикати, що позначають 
каузацію гніву. Основним критерієм класифікування виступає каузатор емоц ії. 

Ключові слова: каузатив, каузатор, агенс, експерієнцер, агентивність, неагентив-
ність, конативність, неконативність. 

Стаття присвячена дослідженню каузації гніву та її відображенню у польській мові. 
До проблеми каузації емоцій у своїх дослідженнях зверталися такі російські, українські та 
польські мовознавці, як: В. Ю. Апресян, О. В. Падучева, С. С. Полежаєва, Н. А. Навроцька, 
Н. О. Міхеєва, Г. В. Хрупіна, А. Миколайчук та ін. Більшість дослідників розглядає кауза-
тивність як семантичну категорію, яка виражає причинно-наслідкові відносини між реа-
ліями позамовної дійсності. Під емотивними каузативними дієсловами (або каузативами) 
ми розуміємо дієслова, які позначають вплив на об’єкт, в результаті чого він змінює свій 
емоційний стан (розгнівати, розсердити, порадувати). Дієслова які позначають емоційні 
переживання, називають декаузативами, зазвичай вони утворюють корелятивні пари з кау-
зативами (розгнівати – розгніватися, розсердити – розсердитися). 

Метою нашого дослідження є опис та аналіз семантичної структури предикатів зі 
значенням ‘каузація гніву’. У польській мові каузація гніву може виражатися як син-
тетичним способом, так і аналітичним. Синтетичні каузативи – це дієслова, які мож-
на об’єднати у синонімічний ряд: gniewać ‘гнівати’, rozgniewać ‘розгнівати’, zgniewać 
‘розгнівити’, pogniewać ‘розгнівати’, złościć ‘злити’, zezłościć ‘розізлити’, rozzłościć 
‘розізлити’, sierdzić ‘сердити’, rozsierdzić ‘розсердити’, irytować ‘дратувати’, poirytować 
‘роздратувати’ podirytować ‘роздратувати’, zirytować ‘роздратувати’, denerwować ‘нерву-
вати’, zdenerwować ‘рознервувати’, podenerwować ‘роздратувати, рознервувати’, rozsro-
żyć ‘розлютити’, zezlić ‘розлютити’, zbulwersować ‘розгнівати’, rozognić ‘розгарячити’, 
rozgorączkować ‘розлютувати’, rozjuszyć ‘роздратувати’, wzburzyć ‘розбурхати, обурити’, 
rozjątrzyć ‘розсердити’. розм. wkurzyć ‘розмордувати’, розм. wnerwić ‘рознервувати, роз-
дратувати’, розм. wpienić ‘звести з розуму, розгнівати’, розм. wściec ‘розсердити’, розм. 
rozwścieklić ‘розлютити’, розм. rozwścieczyć ‘розгнівати’, розм. zbiesić ‘розлютити’, розм. 
podminować ‘розгнівати’.

Каузація гніву у польській мові може здійснюватись також аналітичним способом – 
за допомогою синтаксичних конструкцій, які включають в себе допоміжне дієслово 
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та іменникову назву емоції: wyprowadzić (wytrącić) z równowagi ‘вивести з рівноваги’, 
doprowadzić do szaleństwa ‘довести до божевілля’, doprowadzić do irytacji ‘довести, до 
роздратування’, doprowadzić do szału ‘довести, до шаленства’, doprowadzić do wściekłości 
‘довести до люті’, wywołać gniew ‘викликати гнів’, pobudzić do gniewu ‘побудити до гні-
ву’. До аналітичного способу ми відносимо також вираження каузації гніву за допомогою 
фразеологічних одиниць: doprowadzić do białej gorączki ‘довести когось до білого жару’, 
działać komuś na nerwy ‘діяти комусь на нерви’, działać na kogoś jak czerwona płachta na 
byka ‘діяти на когось як червона ганчірка на бика’, grać komuś na nerwach ‘грати комусь 
на нервах’, poszarpać komuś nerwy ‘пошарпати комусь нерви’, psuć komuś krew ‘псувати 
комусь кров’. 

У словникових дефініціях дієслова, які виражають каузацію гніву, тлумачаться пере-
важно одне через одне або за допомогою іменникових назв емоцій, пор.: gniewać – «wy-
woływać w kimś gniew; złościć, irytować», złoćsić – «doprowadzać kogoś do złości, wywoły-
wać w kimś gniew, irytację; denerwować, gniewać, irytować», sierdzić – «wybuchać gniewem, 
złościć się, gniewać się», іrytować – «sprawiać, że ktoś odczuwa gniewne podniecenie; draż-
nić, denerwować» [7].

Семантика дієслів розглядається шляхом порівняння їх з комунікативними ситуа-
ціями, у яких визначають учасників, або актантів. На семантичному рівні усі учасники 
комунікативної ситуації мають свої семантичні ролі [3]. У семантичній структурі емо-
тивних каузативів зазвичай виділяють такі актанти, як: агенс, експерієнцер і каузатор, 
або причина.

Агенс – це актант, який здійснює емоційний вплив. Частіше за все у реченні агенс 
виступає у ролі підмета, напр.: „Ta kobieta doprowadza mnie do szaleństwa” [J. Brzechwa].

Експерієнцер – той, хто переживає емоційний стан, у реченні виступає додатком, 
напр.: „Tym pytaniem doprowadził mnie do szału, bo rzeczywiście zacząłem się zastanawiać, 
czy ja tam szedłem z poczuciem, że idę do kogoś bliskiego” [R. Grzela].

У ролі каузатора, або причини, може виступати подія, стан, предмет, який викликає 
у об’єкта емоційний стан. При аналізі мовної об’єктивації каузації емоцій каузатор віді-
грає важливу роль.

Більшість дослідників дієслова, які позначають каузацію емоцій, поділяють на два 
типи: агентивні та неагентивні, які розрізняються за семантичними структурами:

1. Агентивні каузативи: ‘Людина А1 виконує дію А3, котра викликає емоцію Х у 
людини А2, напр.: Петя огорчил маму, получив двойку.

2. Неагентивні каузативи: ‘Дії, події чи властивості А1 викликають емоцію Х у лю-
дини А2’, напр.: Двойка Пети огорчила маму [1, с. 46 – 47].

Серед агентивних каузатиів, своєю чергою, виділяють конативні (вказують на зусил-
ля агенса, спрямовані на досягнення результатів) і неконативні. За В. Ю. Апресян, кона-
тивні дієслова мають семантичну структуру ‘Людина А1 здійснює зусилля А3, скеровані 
на те, щоб викликати емоцію X у людини А2’, неконативні – ‘Виконуючи дію А3, людина 
А1 викликає емоцію Х у людини А2’ [1, с. 56 – 57]. 

Н. О. Міхеєва емотивні каузативи розрізняє за причинами виникнення емоцій, серед 
яких виділяє зовнішні (прояви об’єктивного світу, які існують самостійно і незалежно 
від суб’єкта емоцій) та внутрішні (стан внутрішнього світу суб’єкта емоцій). Серед зо-
внішніх причин виступають як живі істоти, так і інші конкретні назви, серед яких можна 
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назвати: зовнішність, емоції, поведінку, голос, вираз обличчя агенса або ж окремі пред-
мети чи абстрактні поняття, які не належать суб’єктові емоцій. Дослідниця зазначає, що 
у випадку, якщо причиною емоції є жива істота, котра докладає зусиль, щоб викликати у 
об’єкта якийсь емоційний стан, каузація вважається зумисною [2, с. 51]. В. Ю. Апресян 
такі каузативи відносить до конативних [1, с. 47].

До внутрішніх причин Н. О. Міхеєва відносить психічний стан, розумову діяльність, 
роздуми, спогади [2, с. 52].

Польська лінгвістка А. Миколайчук серед причин, які можуть викликати гнів, виді-
ляє, зокрема, такі: неприйнятна поведінка („Gniewa mnie jego oschłość, jego umysłowość 
szachisty i brak wielkoduszności wobec nas, urodzonych i żyjących w ferdydurkowskim świe-
cie”), відмова від виконання прохання або наказу („Zawsze prosił Magdę odbierać telefon, 
gdy do niej dzwoni, a teraz gniewa go to, że nie posłuchała się i już dwie godziny nie może 
do niej się dodzwonić”), порушення заборони („Jak to ich drażni, gniewa , denerwuje i jak 
bardzo są wściekli, zaciekli i rozjuszeni, że ich ukochany jedyny syn, spadkobierca rodu i tra-
dycji, wychowanek ojców jezuitów i elitarnego gimnazjum chce się ożenić właśnie z tobą”), 
а також те, що є перешкодою для суб’єкта емоції і не передбачає перевищення визнаної 
ним норми („Gniewa mnie to, że wzięłaś moje zeszyty bez zezwolenia. Ja bym nigdy tak nie 
zrobiła”) [4, с. 79].

Як показав аналіз фактичного матеріалу, переважна більшість каузативів гніву у 
польській мові мають зовнішні причини. У своєму дослідженні ми класифікуємо дієс-
лівні предикати на агентивні та неагентивні, своєю чергою, агентивні – на конативні та 
неконативні. Фактичний матеріал було зібрано з Національного корпусу польської мови 
[5]. Основним критерієм поділу ми розглядаємо причину, або каузатор, емоції. 

Агентивні конативні каузативи (семантична структура: ‘Л юдина А1 здійснює зу-
силля А3, скеровані на те, щоб викликати емоцію X у людини А2’): 

„Najbardziej gniewało mnie, że mój nieznośny sługa wmuszał we mnie na siłę jedzenie” 
[W. Jabłoński. Ogród miłości] (Агенс – sługa, каузатор – wmuszał we mnie na siłę jedzenie); 
„Lonę zaś gniewało , że wykładowca chce jej narzucić swoje – i to tak absurdalne!...” 
[B. Świderski. Słowa obcego] (Агенс – wykładowca, каузатор – chce narzucić swoje); 
„Wyrwałem mu z rąk nożyczki. Tak go to rozgniewało, że kopnął stojący obok stół i wywrócił 
go wraz z e wszystkim, co na nim stało” [J. Brzechwa. Siedmioróg] (Агенс – ja, каузатор – . 
wyrwałem z rąk nożyczki).

Агентивні неконативні каузативи (семантична структура: ‘Виконуючи дію А3, лю-
дина А1 викликає емоцію Х у людини А2’):

„Salomea zaczynała się niecierpliwić i rozgniewało ją, że Wandzie udało się rozbroić i 
zneutralizować jej desperację” [M. Bujko. Złoty pociąg] (Агенс – Wanda, каузатор – udało się 
rozbroić i zneutralizować desperację); „Rozgniewało go, że ksiądz Kordecki trzymał w lewej 
dłoni krucyfi ks, a w prawej pistolet” [W. Kępiński. Sześćdziesiąty pierwszy] (Агенс – ksiądz, 
каузатор –  trzymał w lewej dłoni krucyfi ks, a w prawej pistolet); „Dlatego tak mnie to wpienia, 
kiedy każdy kapuś zaczyna płakać, że mu źli czerwoni teczkę sfałszowali, żeby go pogrążyć” 
[Z. Miłoszewski. Uwikłanie] (Агенс – kapuś, каузатор – zaczyna płakać).

У конструкціях з агентивними предикатами агенс може бути одночасно і каузатором 
емоції: 
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„Czyżbym nie lubiła własnej wnuczki? Ona mnie drażni” [T. Bojarska. Świtanie, 
przemijanie]; „Wkurza cię Pająkowska, a napadasz na wszystkie” [I. Matuszkiewicz]. 

У семантичній структурі неагентивних предикатів агенс присутній не завжди. Кау-
затором у таких випадках виступають абстрактні поняття, предмети та їх властивості. 
Відповідно, ми виділяємо дві семантичні структури неагентивних предикатів:

1. ‘Дії, події чи властивості А1 викликають емоцію Х у людини А2’;
2. ‘Абстрактні поняття, конкретні реалії чи події викликають емоцію Х у людини 

А2’.
Неагентивні каузативи (семантична структура: ‘Дії, події чи властивості А1 викли-

кають емоцію Х у людини А2’):
• Каузатор – риси характеру агенса: 
„Zezłościł mnie jego upór” [M. Ziomecki. Lato nieśmiertelnych]; „Nie dziw się mojej 

pasji, ale ta oschłość i wzgardliwa obojętność wobec wszystkiego, co kwitnie, niepomiernie 
mnie gniewa” [K. Makuszyński. Szatan z siódmej klasy].

• Каузатор – поведінка, голос агенса:
„– Irytuje mnie ton, jakim się do mnie zwracasz. – Drażni mnie twoje zachowanie. 

Denerwuje mnie sposób, w jaki mnie traktujesz” [M. Król – Fijewska. Stanowczo, łagodnie, 
bez lęku]; „Płacz służącej nie rozgniewał matki, wzbudził w niej natomiast litość nad sobą” 
[A. Zaniewski, Król Tanga]; „Prawdopodobnie sam król wybaczyłby mu ten dowcip, ale 
jawna demonstracja rozgniewała zwolenników Anny Boleyn” [J. Hołówka. Polityka]; 
„Zbulwersowało mnie zachowanie lekarki przyjmującej  w nakielskiej przychodni Medicus” 
[Nakielski Czas]; „Nie wiem, czy ojca rozgniewało zachowanie syna, czy też fakt, że po raz 
pierwszy chłopiec przyznał się wobec sąsiadów do winy” [G. Kuś. Trybuna Śląska].

• Каузатор – дії, події: 
„Polityczne wystąpienie szefa ludowców zbulwersowało gospodarzy powiatu” 

[T. Stasiełowicz. Oburzony wicemarszałek województwa dolnośląskiego opuścił dożynki pod 
Kłodzkiem]; „Opowieści adiutanta rozogniły wyobr aźnię Zabielskiego” [W. Gąsiorowski. 
Rok 1809 Powieść z epoki napoleońskiej w opracowaniu dla młodzieży dokonanym przez 
autora]; „Brożyna postanowił dochodzić swoich praw u prokuratora, ale to rozjuszyło Bajora” 
[U. Giżyńska. Sprzedawcę to nie obchodzi].

• Каузатор – зовнішній вигляд агенса:
„Widok nas obojga razem nadal ją złościł” [J. Stawiński. Piszczyk]; „Dodatkowo rozjuszyło 

go to, że ojciec Wojtka wcale nie wyglądał na przestraszonego” [T. Klarecki. Wilk... i śmierć 
bankiera];  „Złościł go bardzo mój nos, chwytał zań często, gdy był zły, aż mi łzy stawały w 
oczach, i wołał, że to ironia losu” [J. Stawiński. Piszczyk]; „Denerwuje nas widok niezaradnej 
kobiety, która teoretycznie przecież zawsze powinna znajdować w sobie siłę i chęci do tego, 
by wstawać z łóżka uśmiechniętą, odnajdywać sens życia, dbać o siebie, itd” [M. Akuszewska. 
Rodzicielskie wariacje].

• Каузатор – творчість агенса:
„Jantar nie darzyłem nigdy sympatią, powiem to szczerze i bez ogródek, irytuje mnie 

każda jej piosenka” [J. Dudycz. To będ zie, proszę Państwa, tekst o Urszuli Sipińskiej]. 
• Каузатор – властивості предметів агенса: 
„Drażni mnie zapach cygar, który pozostał po zalotnikach” [J. Broszkiewicz. Doktor 

Twardowski].
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Неагентивні каузативи (семантична структура: ‘Абстрактні поняття, конкретні ре-
алії чи події викликають емоцію Х у людини А2ʼ):

• Каузатор – абстрактні поняття:
„Łomotałem długo, złościł mnie opór, nieruchawość tej skrytej w mroku biblioteki 

tajemnicy” [W. Żukrowski. Za kurtyną mroku. Zabawa w chowanego]; „W Anglii najbardziej 
złościł go klimat” [M. Pol. Gazeta Wyborcza]; „Niemniej jednak rozjątrzył go bardzo sam 
pomysł sprzedaży przez twórców oprogramowania praw do niego” [S. Williams. W obronie 
wolności]; „– Jak zasnąć w takich warunkach? – zezłościł mnie ten piekielny hałas” 
[R. Milczarek. Formelana]; „Ta cała dyskusja tak rozjątrzyła w ogóle tych ludzi” [Rozmowy 
grupy młodzieży]; „Ciszka szczególnie zbulwersował wielki, długoterminowy kontrakt na 
sprzedaż drewna na rynek austriacki” [I. T. Miecik. Prawo dżungli]; 

• Каузатор – конкретний предмет:
„Potem gniewała ją sukienka” [J. Korczak. Król Maciuś Pierwszy]; „Wody i perfumy 

dostajemy wszystkie trzy, to znaczy mama, Joanna i ja, babcię by taki podarunek rozgniewał, 
a Irenka, chociaż nie miałaby nic przeciw, jest za mała” [E. Nowacka. Emilia z kwiatem lilii 
leśnej]. 

• Каузатор – властивість предмета:
„Złościła go zimna i stężała jajecznica, którą podał mu na śniadanie oberżysta, na 

moment odrywając się od dziewczęcia, które obmacywał na zapleczu” [A. Sapkowski. Miecz 
przeznaczenia]; „Złościła go nawet szyjka butelki z wodą brzozową, że za wąska” [J. Głowacki. 
Rose Café i inne opowieści]; „Zezłościły go ciepłe kluchy” [L. Stomma, Claude Pompidou].

• Каузатор – зовнішній вигляд предмета:
„Irytuje mnie widok takiego mebla, przeszkadza patrzeć swobodnie” [W. S. Reymont. 

Ziemia Obiecana]; „Początkowo drażni widok rozjarzonego schroniska, obsesyjnie powraca 
myśl o ciepłym łóżku i herbacie, która urasta do roli symbolu oznaczającego ciepło, przytulność, 
intymność nawet” [M. Jagiełło. Wołanie w górach : wypadki i akcje ratunkowe w Tatrach].

Серед внутрішніх причин виникнення емоції гніву у польській мові можуть бути 
психічний та фізичний стан, роздуми, спогади суб’єкта емоцій. Слід зазначити, що у 
семантичній структурі каузативів у таких випадках агенс одночасно виступає і експері-
єнцером: 

„Irytowało mnie, że nic z tego nie rozumiem” [D. Błaszak. Karuzela ku słońcu]; „Irytuje 
mnie głównie moja głupota, to znaczy głupota nie w sensie hazardowym, że poszedłem jak 
kretyn do kasyna i przegrałem, tylko że czegoś nie dopatrzyłem przez lenistwo” [M. Miller]; 
„I wkurza mnie jak jestem przeziębiona, źle się czuję i wracam o 19 ze szkoły...” [Kimberlly. 
Ustąp mi miejsca, drogie dziecko].

Отже, каузація гніву у польській мові може позначатися за допомогою дієслів, фра-
зеологічних одиниць та синтаксичних конструкцій, що включають назву емоції та до-
поміжне дієслово. Дієслівні предикати, що позначають каузацію гніву, ми поділяємо на 
агентивні та неагентивні, своєю чергою, агентивні – на конативні та неконативні. Як 
показав аналіз фактичного матеріалу, неагентивні каузативи представлені двома семан-
тичним структурами, залежно від наявності чи відсутності агенса. Більшість проаналі-
зованих нами конструкцій з дієслівними каузативами має зовнішні причини виникнення 
емоцій. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КАУЗАЦИИ ГНЕВА В ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ
В статье анализируются и классифицируются глагольные предикаты, обозначаю-

щие каузацию гнева в польском языке. В данном исследовании глагольные предикаты 
группируются на агентивные и неагентивные, в свою очередь, агентивные – на кона-
тивные и неконативные. Примеры с неагентивными предикатами представлены дву-
мя семантическими структурами, в зависимости от наличия или отсутствия агенса. 
Основным критерием классификации глагольных предикатов является причина, или 
каузатор эмоции. Определены внутренние и внешние причины каузации, рассмотрены 
примеры, в которых агенс является одновременно каузатором эмоции.

 Ключевые слова: каузатив, каузатор, агенс, агентивность, неагентивность, кона-
тивность, неконативность.
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REPRESENTATION OF THE CAUSATION OF ANGER IN THE POLISH 
LANGUAGE

The article analyses and classifi es verbal predicates that denote causation of anger in 
Polish. In this research verbal predicates are grouped into agentive and non-agentive, in turn, 
agentive divided to conative and non-conative. In dependance on the presence or absence of 
an agent the author considered examples with non-agentive predicates witch are represented 



46

©   Лабетова В.М., 2018

by two semantic structures. The main criterion for classifying verbal predicates is the cause of 
emotion. The author defi ned internal and external causes of causation, considered examples in 
which the agent is simultaneously a cause of emotion.

Key words: cause, causative agent, agentive, non-agentive, conative, non-conative.
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РОЛЬ ВКАЗІВНИХ ЗАЙМЕННИКІВ В ОФОРМЛЕННІ КАТЕГОРІЙНИХ 
ЗНАЧЕНЬ ОЗНАЧЕНОСТІ/НЕОЗНАЧЕНОСТІ В ТЕКСТАХ СУСПІЛЬНО-

ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ

У статті розглянуто вказівні займенники як засоби вираження категорії означе-
ності/неозначеності, виявлено їхню функціональну специфіку, окреслено основні моделі 
вживання цих прономінативів у текстах суспільно-політичного дискурсу. Встановлено, 
що вказівні займенники є ядерними засобами вираження означеності, в окремих випад-
ках тяжіють до виконання функцій артикля, оскільки найчастіше ними позначають 
відомий і мовцю, і реципієнту  денотат. 

Ключові слова: категорія означеності/неозначеності, вказівні займенники, дено-
тат, функціонально-семантичне  поле, артикль.

Серед масиву займенників  функцію детермінації в українській мові найбільш яскра-
во та послідовно виконують вказівні прономінативи. До цього розряду традиційно від-
носять одиниці цей (сей, оцей), той (отой), такий, стільки (М. А. Жовтобрюх, І. Р. Ви-
хованець, О. О. Шахматов), О. О. Потебня кваліфікує їх на основі лексико-семантичних 
характеристик як предметно-формальні [4, с. 36]. Ця група слів не виконує субституцій-
ної функції, а формує додаткові  семантичні нарощення навколо актуалізованих у про-
цесі мовлення обʼєктів дійсності: безпосередню (рідше опосередковану) просторову або 
часову вказівку на згаданий предмет або виділення одного предмета із групи подібних. 
Це дозволяє стверджувати, що вказівні займенники послідовно виконують анафоричну 
функцію в творенні  тексту, отже, беруть активну  участь в оформленні  категорійних 
значень означеності/неозначеності, набуваючи «артиклевої» поведінки. На цю особли-
вість вказівних займенників  звернули увагу  В. В. Виноградов, М. А. Жовтобрюх та 
інші,  а Д. Г. Демидов пропонує термін «функціональний артикль», протиставляючи його 
артиклю формальному в артиклевих мовах. Мовознавець зазначає, що цей специфічний 
артикль «оформлює таку  ж морфологічну категорію означеності/неозначеності, як і від-
мінок, втрачаючи при цьому здатність до самостійного анафоричного заміщення імені у 
відповідній синтаксичній позиції,  і в атрибутивній функції з повноцінного займенника 
переходить в неповнозначний артикль без своєї особливої синтакстичної позиції, пере-
творюючись в  елемент аналітичної форми, який показує означеність імені» [1, с. 106,]. 
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Варто відзначити, що такий  підхід підтверджує загальні тенденції у розвитку багатьох 
мов, де означений артикль сформувався на базисі вказівних займенників та набув певно-
го ступеню граматизації. Українська мова тяжіла до постпозитивного вживання артикля, 
на що звернули  увагу О. О. Потебня, І. І. Огієнко, О. Б. Курило тощо, які вживають 
терміни «родівник», «член» стосовно аналітичних одиниць, що здатні виконувати арти-
клеву  функцію. Зокрема О. О. Потебня наголошує, що втрата вказівним займенником 
вузько-вказівного значення, анафоричності та використання його з метою увиразнення, 
визначення відношення мовця до п редмета  мовлення, а саме представлення його слуха-
чу як знайомого, відомого, сигналізує про вживання цих займенників у якості члена [5, 
с. 343,]. Хоч на той час теорія функціональної граматики не була розроблена як окремий  
самостійний мовознавчий напрям, проте ці твердження вже дали поштовх до врахування 
не лише змісту та форми, а й  конкретної ситуативно мінливої функції мовних одиниць. 

У процесі становлення граматичного ладу української мови більш вагомою була  
тенденція до синкретизму, що вплинуло на формування специфічної системи прикмет-
никових закінчень. Як відомо, у староукраїнській мові паралельно існували нечленні і 
членні  форми прикметника  – нечленні формально збігались з іменниками, однак мали 
більш атрибутивний характер, а  членні відрізнялись наявністю флексій, утворених шля-
хом приєднання до нечленного прикметника  вказівних займенників *jь,*je,*ja. «Семан-
тично-функціональна нівеляція займенникового елемента в специфічному словосполу-
ченні «іменний прикметник + вказівний займенник» і фонетично-морфологічні зміни, 
внаслідок яких колишній займенник став частиною флексії повних прикметників, були 
основними етапами формування нового типу прикметників у прасловʼянській мові» 
[3, с. 167]. Низка мовознавців (Ф. Міклошич, О. Лескін, А. Мейє) вважали, що первин-
но вживання повних форм  прикметників  сигналізувало про означеність описуваного 
обʼєкта  дійсності та виконувало функції анафоричного показника означеності. Пізніше 
науковці відмовились від цієї теорії як основної, мотивуючи виникнення та поширення 
членних форм прикметників  необхідністю формального морфологічного розрізнення 
іменників  та  прикметників [3, с. 169 ]. Беззаперечним є те, що внутрішні закони розви-
тку  мови мали вирішальне  значення в становленні безартиклевого типу граматичного 
ладу української мови, однак такий супровідний процес, як злиття постпозитивних вка-
зівних займенників із артиклевою функцією із прикметниковими основами дає тло, на 
якому виразно  виявляється складність, іноді  неможливість  однозначної інтерпретації 
мовних одиниць як означених чи неозначених, що зумовлює актуальність дослідження.  

Метою цієї розвідки є виявлення семантичного потенціалу вказівних займенників з 
огляду  на  вираження категорії означеності/неозначеності в українській мові. Поставле-
на мета  передбачає виконання  таких завдань: 1) окреслити функційний спектр вказів-
них прономінативів; 2) визначити їхнє семантичне наповнення; 3) виявити типові та не-
типові моделі вживання цих займенників. Матеріалом для аналізу послугували тексти 
суспільно-політичного дискурсу. 

У сучасній українській мові частково збереглась тенденція вказівних займенників 
до виконання функції означених або підсилювальних аналітичних одиниць [2], однак 
це явище має стильові обмеження. Найчастіше  випадки такого вживання фіксуються 
у творах художньої літератури, рідше – в публіцистиці. У текстах суспільно-політич-
ного дискурсу вживання  вказівних займенників найчастіше  повʼязане із анафоричною 
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(катафоричною) функцією, коли ці  слова слугують водночас для коректного синтаксич-
ного оформлення висловлення, відсилки до уже згаданого раніше обʼєкта (відомого; роз-
ташованого  в полі  зору  реципієнта) та для підсилення виразності  або емоційності 
омовленого обʼєкта дійсності. Важливим є те, що ці  займенники не  можуть вживатись 
як  повнозначні самодостатні одиниці, вони є супровідними елементами, які  акумулю-
ють низку  додаткових значень.

У текстах суспільно-політичного дискурсу найбільш частотними є випадки вживан-
ня вказівних займенників, коли вони супроводжують актуалізований  в процесі комуніка-
тивної ситуації денотат, який мислиться і для мовця, і для реципієнта як означений, тоб-
то із анафоричною функцією: Для прискорення процесу приватизації Верховною Радою 
України було ухвалено прозорий закон про приватизацію, який охоплює період 2000-2002 
років. Цей закон передбачає продаж за готівкові кошти контрольних пакетів акцій зна-
чної кількості стратегічних підприємств, а також використання фінансових радників, 
які мають надавати допомогу Фонду державного майна у забезпеченні прозорості та 
об‘єктивності всіх процесів, пов‘язаних з приватизацією підприємств (КорреспонденТ.
net, від 02.01.2001); Судова реформа після низки дискусій та експертиз на рівні «Вене-
ційської комісії» потрапила до Конституційного Суду. З нею теж не все однозначно. «Z» 
невдовзі детальніше проаналізує цей проект (Z, від 06.01.2016); Верховна Рада обрала 
аудитором Національного антикорупційного бюро України від парламенту правознавця 
Володимира Василенка. Це рішення було ухвалено після рейтингового голосування де-
путатів (УП, від 07.06.2018); На жаль, досі слідство так і не прийшло до конкретних 
висновків – що ж саме трапилось в той день в будівлі СБУ (День, від 06.04.2018); Утім, 
сьогодні, через багато років після тих трагічних подій, більшість істориків називають 
інші, неофіційні причини переселення. Серед них — той факт, що кримські татари іс-
торично мали тісні зв’язки з Туреччиною, яку Радянський Союз у той час розглядав як 
потенційного суперника (Демократична Україна, від 18.05.2018). Як бачимо, займен-
ники цей, той вживаються з подібним вказівним значенням, різниця виявляться в тому, 
що той оформлює локативно або темпорально більш віддалений від ситуації мовлення 
денотат, ніж цей. В абсолютній більшості аналізованих  фрагментів займенник той вжи-
вається стосовно часових позначень (той день, той рік, той час, те літо тощо), що 
дає змогу мовцю оформлювати хронологію описуваних подій та апелювати до певних 
загальновідомих фактів, які вже відбулись. 

Супровідні частки підсилюють вказівний та видільний ефект займенників  той, цей: 
Верховна Рада підтримала законопроект 7440 про створення в Україні Вищого анти-
корупційного суду… У своєму виступі він (Петро Порошенко)  наголосив, що саме той 
варіант законопроекту, який комітет подав на розгляд парламенту, «повністю відпо-
відає рекомендаціям Венеціанської комісії і водночас повністю відповідає Конституції 
і законам України» (УП, 07.06.2018); 20 лютого 2014 року в коридорі Жовтневого пала-
цу двоє хлопців-майданівців опинилися віч-на-віч із двома солдатами внутрішніх військ, 
що відбилися від своїх під час відступу силовиків…Саме цей випадок став основою для 
сюжету фільму «Бранці», а Сашко – протагоністом стрічки (Зрбуч, 02.23.2016);  Кра-
ще — підняти пенсійний вік і зробити ось цю ідіотську реформу, яка сьогодні пропо-
нується. Це все косметичний ремонт, це на два-три роки відтягується частина людей 
на отримання коштів з Пенсійного фонду (From.ua, від 03.07.2017).  Іноді це  значення 
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підсилюється вказівним жестом мовця на предмет, розташований  у межах візуальної до-
ступності: Ось ця зброя може  врятувати життя багатьом українським воякам (Про-
мова Петра  Порошенка від 05.05.2016). Усі  приклади ілюструють означене вживання 
займенників цей, той, які оформлюють ядро поля означеності.

Досить типовим є вживання вказівних займенників  із функцією іменникової суб-
ституції у ролі особових займенників: Фахівці управління захисту споживачів Головно-
го управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області перевірили продукцію 
одного з тернопільських підприємців. Той реалізовував електронне й електричне облад-
нання (Вільне життя, 14.05.2018); Як повідомляє УНІАН, Марков назвав Симоненка 
агентом СБУ, оскільки той вільно «чотири роки гуляв Києвом» ( УП, від 14.05.2018)  
-  слово той може бути замінено без втрати змісту на особове він. Реалізація означеності 
відбувається за умов існування моделі «конкретний  актант» – «його субституція». Од-
нак частіше  трапляються випадки нереферентного вживання, коли актантом  може  бути 
будь-хто із набором відповідних параметрів, рис  чи  ознак: Моя позиція така: хто при-
ймає або встановлює пільги, той і має їх оплачувати або передавати на це гроші нам. 
Законодавством не передбачено обов’язку, щоб ОТГ фінансувало пільги, які встановлює 
держава (Демократична Україна, від 04.05.2018) – той є структурним  елементом для 
побудови складнопідрядного речення займенниково-співвідносного типу, у якому актант 
не «привʼязаний» до ситуації мовлення, оскільки акцент зміщений на дію, а не на її ви-
конавця, тому можна говорити лише  про часткову означеність.

Вказівна функція займенників той, цей в  певній мірі втрачається, коли вони слу-
гують для  оформлення різних стилістичних фігур з метою підсилення емоційності та  
створення додаткових акцентів:  Але жодних інших виконавців цих романтичних марень, 
крім відкритих кримінальників, мародерів, бандюг і злодіїв у них немає. І здійснювати 
романтичні задуми йдуть ці ж «мотороли», «гіві», «гіркіни», – пояснив свою думку ро-
сійський публіцист (24, від 01.09.2017); Аби не  нападали ці всякі росії, може, й не було 
б уже української нації (Промінь, від 19.06.2015). 

Вказівний займенник такий функційно і значеннєво приближений до цей, що під-
тверджується можливістю взаємної заміни цих займенників  без втрати первинного зна-
чення: Вдячний за лідерство Президента Дональда Трампа, чітку позицію всіх наших 
американських друзів та рішучу двопартійну підтримку України. Такий крок у тандемі 
з посиленням санкцій проти Росії — гідна відповідь на продовження окупації української 
території…(Голос, 27.12.2017); Та в Раді такий варіант проекту закону розкритикува-
ли депутати (Олег Мусій, Оксана Білозір), запропонувавши залишити право на вивчення 
рідних мов для представників нацменшин, але всі інші предмети повинні викладатися 
державною мовою (Еспресо, від 13.09.2017). Іноді цей займенник виконує підсилюваль-
ну функцію: Таку державу  втратили! (ВолиньPost, від 12.03.2012), що дозволяє мовцю 
проявити широкий спектр емоцій.

Аналіз прикладів  вживання вказівних займенників у текстах суспільно-політичного 
дискурсу дає підстави зробити висновок, що найчастіше  ці  мовні  одиниці формують 
ядро ФСП означеності, виконуючи дейктичну, анафоричну (катафоричну) або субсти-
туційну функцію. Найбільш уживаним  є займенник цей (охоплює приблизно 70%  всіх 
випадків вживання вказівних займенників в  аналізованому ілюстративному  матеріалі), 
реалізація значення означеності ним зумовлена тим, що цей найчастіше  супроводжує 
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відомий і  мовцю, і реципієнту  денотат. Ступінь виявлення означеності може знижувать 
у складі різних стилістичних фігур, оскільки прономінативи слугують для підсилення 
виразності або емоційності. Перспективним видається подальше  дослідження вказівних 
займенників у  складі різних синтаксичних структур та в поєднанні із частками. 
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РОЛЬ УКАЗАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ В ОФОРМЛЕНИИ 
КАТЕГОРИЙНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ /НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ  

В ТЕКСТАХ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 
В статье рассмотрены указательные местоимения как средство выражения ка-

тегории определенности/неопределенности, выявлена их функциональная специфика, 
очерчены основные модели употребления этих прономинативов в текстах обществен-
но-политического дискурса. Указательные местоимения являются ядерными средства-
ми выражения определенности, в  отдельных случаях тяготеют к исполнению функций 
артикля, так как чаще всего обозначают известный и говорящему, и слушающему де-
нотат. 

Ключевые слова: категория определенности/неопределенности, указательные мес-
тоимения, денотат, функционально-семантическое  поле, артикль. 
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THE ROLE OF DEMONSTRATIVE PRONOUNS IN FORMALISATION OF 
CATEGORY OF DEFINITENESS INDEFINITENESS IN TEXTS OF PUBLIC-

POLITICAL DISCOURSE
The category of defi niteness/indefi niteness is a universal category that is based on the 

symbiosis of psychic, cognitive and lingual spheres. This article focuses on the study of 
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demonstrative pronouns as one of the main means of expressing this category in modern Ukrai-
nian. Most often they are used to accompany the denotatum, which is known to both,  the speak-
er and the listener. The pronouns «that» and «this» have similar functions, but differ in their 
semantic nuances, sometimes their role is close to the role of the article. In the composition of 
different stylistic fi gures, these pronouns can receive different meanings, sometimes opposite, 
which is especially relevant in the political genre.

Key words: the category of defi niteness/indefi niteness, demonstrative pronouns, denota-
tum, functional-semantic fi eld, article. 
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СПЕЦИФИКА ПОДАЧИ ФИТОНИМОВ В ТОЛКОВОМ СЛОВАРЕ 
БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА

Статья посвящена вопросу отражения наименований растений в толковом словаре 
белорусского языка. Подробно анализируются проблема толкования фитонимов и отра-
жение в словаре синонимических отношений таких наименований. Описывается струк-
тура дефиниции, рассматриваются критерии полноты и достаточности словарного 
толкования, оценивается роль энциклопедической информации в определении таких лек-
сем и их системных связей.

Ключевые слова: фитоним, составное наименование, толковый словарь, дефини-
ция, синонимия.

Достаточно важное место в лексике любого языка занимают наименования расте-
ний. Они тесно связаны с культурой, мировоззрением народа, дают представление об 
особенностях народного языкового сознания. Как отмечала Н. Сейдаметова, «термино-
логии национальных языков дают возможность судить об особенностях национальной 
образности, что является одним из проявлений менталитета того или иного народа» [7, 
с. 199]. Однако фиксация таких единиц в словаре сопряжена с рядом теоретических и 
практических проблем.

Мы обращаемся к наименованиям луговых и полевых растений; выбор их в качестве 
объекта исследования обусловлен закономерностью, обнаруженной в диалектном языке: 
незначительная роль предмета в производственной практике или быту содействует 
возникновению большого числа разных названий или их словообразовательных или 
фонетических вариантов [1, с. 168]. Такая вариантность создает определенные трудно-
сти для лексикографа, поскольку словарь должен дать широкое и всеобъемлющее от-
ражение лексического состава языка и полное и непротиворечивое толкование лексем. 
Иначе говоря, кроме проблемы отбора фитонимов в реестр перед лексикографом воз-
никает вопрос объёма словарного определения. Так, например, при включении лексемы 
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кураслеп в словарь составитель должен описать денотаты, которые коррелируют с дан-
ным наименованием. Фитоним кураслеп в белорусских диалектах соотносится с таки-
ми растениями, как казялец, кмен, герань, анемона и фіялка [5, с. 577], однако словарь 
фиксирует только одно значение лексемы. Кроме того, сложности подачи фитонимов в 
словаре связаны и с отражением их системных семантических связей. Далее будут рас-
смотрены некоторые аспекты названных выше проблем. В связи с запланированным в 
Национальной академии наук Беларуси переизданием «Толкового словаря белорусского 
языка» описание принципов лексикографической фиксации наименований растений 
является весьма актуальным. 

Важно отметить, что, несмотря на преимущественно диалектное происхождение на-
званий растений, в словаре они даются без каких-либо помет, что связано с их функцией 
в языке – обозначать названия, а не служить синонимами к литературным наименова-
ниям растений. Т.к. базой существующего словаря стала картотека художественных и 
публицистических текстов, то в реестр словаря вошли не все, а только наиболее рас-
пространенные названия, встречающиеся на значительной территории, отобранные ма-
стерами слова. Такой подход к диалектной лексике в словаре объясняет Л.Г. Самотик: 
«Писательское восприятие формирует представление о языке народа в интеллигентской 
среде. Кажущаяся случайность оборачивается закономерностью» [6, с. 253]. В связи с 
переизданием толкового словаря предполагается расширение реестра, которое усложнит 
существующие отношения лексем. Кроме того, новые наименования потребуют 
семантизации в соответствии с существующими принципами уложения словаря.

Словарные дефиниции фитонимов имеют денотативно-логический характер, часто 
они включают предельно обобщенные признаки, которые не дают возможности точно 
установить денотат, ср.: старасцень – травяністая расліна сямейства складанакветных 
[8, 5, 1, с. 309]; сушаніца – лекавая расліна сямейства складанакветных [8, 5, 1, с. 402].

Подобные толкования и обилие диалектных синонимов ставят задачу разработки 
полного и достаточного словарного определения лексемы и дают основание включать 
дополнительную энциклопедическую информацию в дефиницию. Данная проблема ха-
рактерна не только для белорусской лексикографии. В преобладающем большинстве в 
существующих лексикографических изданиях для фитонимов указывается только се-
мейство, однако существуют лингвистические словари, в которых приводится латинское 
номенклатурное название (например, этимологические словари А.Г. Преображенского, 
М. Фасмера, фразеологический словарь И.Я. Лепешева). Такая информация позволит 
точно соотносить словарное определение с конкретным денотатом. Однако это приводит 
к сближению толкового словаря с энциклопедическим, которые традиционно противо-
поставляются в лексикографии. Следует отметить, что сегодня исследователи всё же 
отмечают тенденцию к интеграции лингвистических знаний с экстралингвистическими 
[4, с. 73], при интерпретации фитонимов в словаре такое сближение является особенно 
целесообразным.

Обычно дефиниция фитонимов включает указание на особенности онтогенеза рас-
тений (аднагадовая – шматгадовая), место обитания (лугавая – палявая), специфику 
жизненной формы (травяністая – кустовая), промышленное значение (лекавая, ме-
даносная, кармавая, ядавітая). Иногда все эти определения заменяются обобщенным 
названием пустазелле ‘дзікарослая расліна, якая засмечвае пасевы культурных раслін’ 
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[8, 4, с. 522]. Ср.: лебяда – пустазелле сямейства лебядовых з лісцем, якое звычайна 
пакрыта мучністым налётам [8, 3, с. 28]. Однако только этой информации недостаточ-
но. Для идентификации растений дополнительно указываются дифференцирующие 
признаки – особенности формы, размер или цвет цветков, специфика листьев, стебля, 
плода и т.д. Лексикограф должен в каждом конкретном случае найти «золотую середи-
ну»: дать как можно более короткое определение и включить в него все необходимые 
признаки, достаточные для выделения фитонима из ряда подобных. В значительной сте-
пени этому содействует именно энциклопедическая информация: зуброўка – 1. Шмат-
гадовая травяністая расліна сямейства злакаў (змяшчае кумарын і скарыстоўваецца 
для араматызацыі напіткаў, прыгатавання настоек) [8, 2, с. 518]; рыжак – Травяністая 
расліна сямейства крыжакветных з жоўтымі кветкамі, з семя якой здабываюць алей у 
асноўным для тэхнічных мэт [8, 4, с. 734].

В словарь также включаются составные названия, среди которых отмечаются 
необразные составные термины (цытварны палын), а также образные составные 
наименования с разной степенью метафорического переосмысления прямых значений: 
гусіныя лапкі, зайцава капуста, глухая крапіва и др. Н.А. Данилович насчитывает 
около 300 таких единиц в диалектах белоорусского языка [3, с. 345]. Кроме проблемы 
их толкования лексикограф сталкивается с вопросом определения лингвистической 
сущности и соответственно места фиксации таких составных наименований в словарной 
статье. Статус образных составных наименований сегодня в лингвистике неоднозначный. 
Многие белорусские ученые признают их фразеологизмами: Ф.М. Янковский, 
Н.А. Данилович и др., И.Я. Лепешев включает их в «Фразеологический словарь 
белорусского языка». Однако представлена и противоположная точка зрения, согласно 
которой образность не даёт основание относить такие единицы к фразеологическим 
(В.М. Мокиенко). В толковом словаре такие названия даются как терминологические 
сочетания под грамматически главным компонентом и получают толкование по тому 
же типу, что и отдельные лексемы-фитонимы. Такой подход кажется достаточно 
целесообразным, т.к. составные наименования, несмотря на образность, представляют 
терминологию языка.

В словаре также широко отражаются системные отношения слов, главным образом 
синонимия. Синонимия фитонимов носит в первую очередь междиалектный характер, 
хотя иногда наблюдаются исключения (кураслеп – анемона).

Синонимические отношения наименований растений подаются в словаре 
непоследовательно. Обычно после семантического описания через знак «;» фиксируется 
синоним к данной лексеме, который ставится в реестре на своем месте по алфавиту, 
его толкование даётся через отсылку тое, што і к более распространенному синониму: 
рудзянец – травяністая лекавая расліна сямейства складанакветных з бледна-жоўтымі 
кветкамі; бародаўнік [8, 4, с. 721]; бародаўнік – тое, што і рудзянец [8, 1, с. 345]. Такая 
подача  в словаре характерна в целом для абсолютных синонимов и словообразователь-
ных вариантов. При экономности описания единиц в словаре, данный способ обладает 
и определенным недостатком: лексемы фиксируются преимущественно в разных томах, 
что усложняет пользование словарем. Такой способ оформления синонимии допустим 
при разработке электронной версии словаря, т.к. обращение к лексеме-отсылке не созда-
ёт дополнительных проблем.
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Представлена иная ситуация, когда после дефиниции фиксируется синоним, который 
на своем месте даётся не только с отсылкой, но и с полноценным толкованием. Таким 
образом обе единицы толкуются и имеют отсылку: анемона – травяністая расліна ся-
мейства казяльцовых з жоўтымі, белымі або ружовымі кветкамі, якія лёгка адлятаюць ад 
ветру; кураслеп [8, 1, с. 234]; кураслеп – род шматгадовых травяністых раслін сямейства 
казяльцовых; анемона [8, 2. с. 758]. При таком способе подачи нарушаются принципы 
составления словаря, однако это более удобный вариант для пользователя, т.к. для полу-
чения полной информации он не должен обращаться к другому тому. Такое оформление 
кажется предпочтительным при разработке печатной версии словаря.

Отмечаются также случаи, когда один из двух синонимов после определения вообще 
не имеет синонима-отсылки: медуніца – травяністая расліна сямейства бурачнікавых з 
дробнымі пахучымі кветкамі [8, 3, с. 132]; шчамяліца – травяністая расліна сямейства 
бурачнікавых з дробнымі духмянымі кветкамі; медуніца [8, 5, 2, с. 415–416]. Такое 
оформление может объясняться субъективным фактором. 

Представлены единичные примеры, когда приведенные синонимы отсутствуют в 
реестре словаря на своем месте. Так, при фитониме брыца даются три синонимические 
единицы плашчуга, пласкуша, курынае проса, которые, однако, в словаре не 
разрабатываются: брыца – аднагадовая травяністая расліна сямейства злакавых; плаш-
чуга, пласкуша, курынае проса [8, 1, с. 412]. Недосмотром считаем также отсутствие 
связи между фитонимом гусялапка и составным наименованием гусиная лапка, кото-
рые обозначают один денотат [5, с. 65] и имеют похожие толкования: гусіная лапка 
– травяністая расліна сямейства ружакветных з жоўтымі кветкамі і складкаватым лісцем 
[8, 3, с. 21]; гусялапка – травяністая расліна сямейства ружакветных з зеленаватымі 
кветкамі і складчатымі лістамі [8, 2, с. 100].

Встречаются и другие соотношения между синонимичными лексемами. При лек-
сикографировании названий адуванчык – дзьмухавец – багатки – малачай разработку 
получает первое наименование (‘расліна сямейства складанакветкавых са сцяблом з 
малочным сокам, жоўтымі кветкамі і пушыстым семем, якое разносіцца ветрам’ [8, 1, 
с. 185]), фитоним дзьмухавец толкуется синонимом (дзьмухавец – Разм. Адуванчык [8, 
2, с. 176]), причем имеет стилистическую помету разм. (разговорное), лексема багаткі 
имеет отсылочную дефиницию тое, што і, в которую включаются слова малачай и 
дзьмухавец, но не адуванчык, которая содержит логическое определение. А дефиниция 
слова малачай описывает совсем другой денотат.

Задача составителей нового толкового словаря – исправить подобные недочеты и 
дать правильные отсылки. Разработка словаря с широким использованием диалектных 
знаний и применением современных компьютерных технологий позволит если не лик-
видировать такие недостатки совсем, то хотя бы минимизировать.

Следует отметить, что иногда диалектные данные могут и усложнять отношения 
между лексемами. Так, в словаре даются слова чорнагаловік и гарлянка, дефиниции кото-
рых незначительно отличаются: гарлянка – травяністая расліна сямейства губакветных 
з прамым сцяблом і блакітнымі кветкамі [8, 2, с. 31]; чорнагаловік – 1. Шматгадовая 
травяністая расліна сямейства губакветных [8, 5, 2, с. 316]. Согласно диалектным 
данным, это синонимы, отмечаются их варианты гарляначка, гарлавінка, гарлачнік; 
чарнагалоўнік, чарнагаловец и др. [5, с. 62]. Однако в биологии это разные растения, хоть 
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относятся к одному семейству: лат. Ájuga [2] и лат. Prunélla [9] соответственно. Анало-
гично для носителей диалектов являются синонимами званец и львіны зеў [5, с. 7], однако 
ботаники различают данные растения, как разные растения подаются они и в толковом 
словаре. Задача лексикографов – отразить эти соотношения между наименованиями и 
множественностью денотатов.

Таким образом проблема фиксации фитонимов в словаре сводится к разработке де-
финиции, которая бы включала необходимую и достаточную информацию для отождест-
вления растений, а также к унификации способов иллюстрации системных синоними-
ческих отношений. Особая роль в этом отводится энциклопедической информации. Ис-
пользование современных компьютерных технологий позволит сделать это достаточно 
полно и последовательно.
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СПЕЦИФІКА ЛЕКСИКОГРАФІЧНОЇ ФІКСАЦІЇ НАЗВ РОСЛИН В 
БІЛОРУСЬКОМУ ТЛУМАЧНОМУ СЛОВНИКУ

Стаття присвячена питанню відображення найменувань рослин в тлумачному 
словнику білоруської мови. Детально аналізуються проблема тлумачення фітонімів і 
відображення в словнику синонімічних відносин таких найменувань. Описується струк-
тура дефініції, розглядаються критерії повноти та достатності словникового тлу-
мачення, оцінюється роль енциклопедичної інформації у визначенні таких лексем і їх 
системних зв’язків.
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SPECIFICITY OF LEXICOGRAPHIC FIXATION OF THE NAMES OF PLANTS IN 
THE BELARUSIAN EXPLANATORY DICTIONARY

The article deals with the question of refl ecting of plant’s names in the explanatory diction-
ary of the Belarusian language. The problem of the interpretation of the names of plants and 
the registration of their synonymous relations are investigated. The main idea of the article is 
consideration of the criteria of completeness and suffi ciency of vocabulary interpretation and 
the special role of encyclopedic information.

Key words: the names of plants, compound name, explanatory dictionary, defi nition, syn-
onymy.
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ІНТЕРПРЕТУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ПЕРЕСІЧНИМИ 
НОСІЯМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

У статті розглянуто особливості семантичного опису юридичних термінів з погля-
ду їх інтерпретування пересічними носіями української мови. Здійснено лінгвістичний 
експеримент, що посприяв  формуванню асоціативного поля термінів, що побутують 
не лише як юридичні, а й як загальновживані одиниці. Виконано семний аналіз  інтер-
претованих реципієнтами одиниць. Змістові семи правових одиниць, що побутують у 
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повсякденному тлумаченні, зіставлено із семами дефініцій, що зафіксовані в юридично-
му словнику. 

Ключові слова: юридичний термін,  інтерпретування, фактичне значення, пересіч-
ний носій української мови.

Світова юридична наука послуговується двома поглядами щодо статусу мови пра-
ва. Перший розглядає мову права як спеціальну мову, що призначена для фахівців юри-
дичної галузі, другий — як підстиль літературної мови, що має бути зрозумілим усім 
пересічним носіям української мови. На відміну від мови права, де панує жорстка се-
мантизація мовних одиниць, розуміння правових норм пересічними носіями української 
мови не завжди співвідноситься із правовою ідеєю, що закладена в юридичному тексті. 
Відповідно, подвійність протилежних змістів мовного знака у лінгвістиці називають ам-
бівалентністю [5, с.  24], а юридичні тексти, конструкції, терміни, як складові мови пра-
ва, називають амбівалентними [2, с. 36]. Амбівалентність особливо актуалізується, коли 
юридичний термін обʼєднує водночас спеціальні й буденні смислові компоненти, адже 
співіснування загальновживаних слів зі спеціальними термінами викликає труднощі їх 
розуміння пересічними носіями української мови. 

У заданій площині набуває актуальності дослідження інтерпретування юридичних 
термінів через те що, з одного боку, вони мають вузький зміст, призначений для спеціа-
лістів, оскільки витікають із системи права, а з іншого боку продовжують бути носіями 
мови, адже закон звертається до громадян і покликаний регулювати їхню соціальну по-
ведінку. У цьому аспекті семантичний опис юридичних термінів, що обʼєднує водночас 
спеціальні й буденні смислові компоненти, є важливим для адекватного тлумачення пра-
вових понять, про що свідчать наукові розвідки М.Д. Голєва [4], М. Є. Воробйової [2; 3], 
З.Д. Попової, Й.А. Стерніна [6] тощо.

Мета статті полягає в з҆ясуванні й описові особливостей тлумачень юридичних тер-
мінів носіями української мови, що зумовило застосування методики лінгвістичного екс-
перименту, який передбачає формування асоціативного поля одиниць, семне інтерпрету-
вання одиниць та польовий аналіз отриманих сем. Необхідність такого аналізу виклика-
на тим, що практична більшість досліджень семантики юридичних термінів зосереджена 
на власне правовій стороні, тоді як їхнє реальне тлумачення залишається поза увагою. 
Тому законодавці в разі зацікавлення, щоб тексти законів досягли свідомості адресата — 
законослухняного громадянина, мають мати відомості про реальне функціювання юри-
дичних термінів у ментальному просторі українського суспільства. 

Обʼєктом дослідження послугували шість термінів, а саме держава  , громадянин, 
правосуддя, біженець, митниця, власність, що побутують не лише як юридичні тер-
міни, а й як загальновживані одиниці, предметом — інтерпретування  цих термінів у 
пересічній свідомості носіїв української мови. Виявлення специфіки фактичного значен-
ня юридичного терміна вимагає упорядкованої єдності всіх семантичних компонентів, 
які реально повʼязані зі своєю звуковою оболонкою [6] у свідомості носіїв української 
мови. На першому етапі лінгвістичного експерименту реципієнтам (35 студентам) було 
запропоновано дати асоціативне визначення вищеокресленим термінам, де враховува-
лися лише перші асоціативні реакції як найбільш правдиві. На другому етапі прове-
дено семний аналіз отриманих тлумачень. А далі, на третьому етапі, семи, виділені в 
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повсякденному тлумаченні, зіставлено з семами дефініцій, що зафіксовані у Великому 
енциклопедичному юридичному словнику за редакцією акад. НАН України Ю. С. Шем-
шученка.

1. Формування асоціативного поля слова держава
Держава — країна (12), територія (6), Україна (4), суспільство (4), політика (2), 

цілісність (2), влада (1), організація (1), кордон (1), нація (1), могутність (1). 
Семне інтерпретування одиниць реципієнтами:
а) сукупність людей суспільство (4), нація (1);цілісність (2);
б) території територія (6), Україна (4);
в) суверенної в межах даної території влади незалежність (1); 
г) країна країна (12);
д) суб̓єкт міжнародного права (0);
е) організація політичної влади організація (1), політика (2), влада (1).
Польовий аналіз отриманих сем:
У результаті асоціативного експерименту ядро семантики слова держава утворюють 

семи г) країна, б) територія, ближню периферію — а) сукупність людей, дальню — в) су-
веренної в межах даної території влади. І жодної визначеної реципієнтами семи суб’єкт 
міжнародного права.

2.  Формування асоціативного поля слова громадянин
Громадянин — людина (17), держава (4), особистість (1), житель (4), відповідаль-

ність (1), права й обов’язки (3), життєдіяльність (1), особа (3), соціум (1).
Семне інтерпретування одиниць реципієнтами:
а) фізична особа людина (17), особа (3),особистість (1); 
б) правовий статус права й обов̓язки (3), відповідальність (1);
в) держава держава (4); 
г) населення житель (4).
Польовий аналіз отриманих сем:
Ядро семантики слова громадянин утворює сема а) фізична особа (співпадає), ближ-

ню периферію в) держава, г) населення, дальню — б) правовий статус.
3. Формування асоціативного поля слова правосуддя
Правосуддя — справедливість (12), конституція (1), покарання (1), чесність (1), суд 

(2), право (2), державна влада (1), закон (9), конституція (1), свобода (1).
Семне інтерпретування одиниць реципієнтами:
а) правозастосовна діяльність суду (0);
б) установлений законом процесуальний порядок закон (9), суд (2);
в) розгляд і вирішення справ (0);
г) охорона прав і свобод людини право (2);
д) громадянин (0);
е) законні інтереси (0);
є) юридичні особи (0);
ж) держава (0).
Польовий аналіз отриманих сем:
Ядро семантики слова правосуддя утворює сема б) установлений законом про-

цесуальний порядок, ближню периферію — г) охорона прав і свобод людини. Дальня 
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периферія сем відсутня, що свідчить про узагальнене розуміння змісту терміна реци-
пієнтами й вузькоспеціалізовану семантику терміна юридичної терміносистеми. Нато-
мість сема “справедливість”, виокремлена реципієнтами 12 разів із 35, у законодавчому 
тлумаченні відсутня взагалі. 

4. Формування асоціативного поля слова біженець:
Біженець — безхатченко (2), покинути дім (6), втікач (5), еміграція (2), війна (7), 

змушений поїхати з певних причин (7), Донбас (1), АТО (1), Донецьк (1), потребує допо-
моги (2), страх (1), пільговик (1), іноземець (1).

Семне інтерпретування одиниць реципієнтами:
а) особи, які не є громадянами України іноземець (1);
б) обґрунтовані побоювання стати жертвами переслідування страх (1), втікач (5), 

війна (7), Донбас (1), АТО (1), Донецьк (1), потребує допомоги (2); 
в) перебувати за межами своєї країни еміграція (2);
г) захист своєю державою (0);
д) не можуть чи не бажають повернутися покинути дім (6), змушений поїхати з пев-

них причин (7).
Польовий аналіз отриманих сем:
Асоціативне ядро семантики слова біженець утворює сема д) не можуть чи не ба-

жають повернутися, ближню периферію — б) обґрунтовані побоювання стати жертвами 
переслідування, в) перебувати за межами своєї країни, дальню периферію — а) особи, 
які не є громадянами України. Сема г) захист своєю державою, присутня у законодав-
чому тлумаченні, не знайшла жодного відголосу реципієнтів. Відбулася підміна понять 
біженець — безхатченко.

5. Формування асоціативного поля слова митниця
Митниця — перевірка (1), податки (1), кордон (24), гроші (1), контроль вʼїзду й ви-

їзду (1), прикордонний пункт (2), паспорт (1), границя (1), Молдова (1).
Семне інтерпретування одиниць реципієнтами:
а) митний орган перевірка (1),контроль в’їзду й виїзду (1), прикордонний пункт (2), 

паспорт (1); 
б) захист економічних інтересів держави (0);
в) справляння мита, зборів, платежів податки (1), гроші (1).
Польовий аналіз отриманих сем:
Ядро семантики слова митниця формує сема а) митний орган, ближню периферію 

утворює сема в) справляння мита, зборів, платежів. Дальня периферійна сем б) захист 
економічних інтересів держави не знайшла асоціативного відображення у реципієнтів. 
Натомість відбулася підміна понять митниця — кордон (24),адже митниця розташована 
на митному кордоні України, що збігається з державним кордоном України.

6. Формування асоціативного поля слова власність
Власність — моє (12), багатство (1), річ (4), недоторканість (1), приватність (4), 

майно(4), президент(1), обʼєкт (3), влада(2).
Семне інтерпретування одиниць реципієнтами:
а) належність моє (12), особисте (3), приватність (4);
б) засоби і продукти виробництва багатство (1), річ(4),майно (4);
в) народові, фізичним і юридичним особам президент (1).
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Польовий аналіз отриманих сем:
Ядро семантики слова власність формує сема а) належність, ближню периферію — 

сема б) засоби і продукти виробництва і дальню периферію — в) народові, фізичним і 
юридичним особам.

Унаслідок асоціативного експерименту в реальному значенні юридичних термінів 
з’являються специфічні елементи, а саме:

а) прагнення/не прагнення до самоідентифікації (власність — моє (12), особисте (3), 
але громадянин ніхто не асоціює з я;

б) семи, зумовлені власним досвідом (митниця — Молдова, біженець - Донбас (1), 
АТО (1), Донецьк (1));

в) підміна понять ( біженець - безхатченко, митниця — кордон).
Отже, дослідження проблеми інтерпретування юридичних термінів пересічними но-

сіями української мови уможливило зробити такі висновки:
1. Реальні значення окреслених юридичних термінів здебільшого не співпадають зі 

значеннями, представленими в юридичному словнику.
2. Кількість сем термінологічних значень зазначених одиниць, що представлені в 

словнику, є значно більшою, ніж у мовній свідомості пересічного носія української мови, 
відповідно, не всі ознаки, зафіксовані в словнику, знайшли відображення у фактичному 
значенні.

3. Розрізняється структура значення — ієрархія ядерних і периферійних сем. За ви-
нятком 1-го випадку — мовної одиниці власність, де відбувається чіткий збіг.

4. В інтерпретації юридичних термінів пересічними носіями української мови пере-
важає чутлива форма пізнання над раціональною (поняттєвою), адже поняттєвій формі 
властиво виокремлення лише основних ознак об`єкта, натомість свідомість пересічного 
громадянина фіксує периферійні ознаки.

5. Задля підняття ефективності правової комунікації існує нагальна потреба в підви-
щенні рівня правових знань та спрощенні мови права для досягнення гармонії професій-
ної й пересічної правової свідомості.

6. Потребують дослідження процеси термінологізації й детермінологізації спеціаль-
ної лексики в лінгвістиці та системного вивчення в теорії права особливостей повсяк-
денного тлумачення.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ РЯДОВЫМИ 
НОСИТЕЛЯМИ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА

В статье рассмотрены особенности семантического содержания юридических 
терминов с точки зрения их интерпретации рядовыми носителями украинского языка. 
Осуществлен лингвистический эксперимент, который способствовал формированию 
ассоциативного поля  терминов, которые функционируют не только как юридические, 
но и как общеупотребительные; выполнен семный анализ интерпретации единиц, полу-
ченых от реципиентов. Содержательные семы правовых единиц, бытующие в ежеднев-
ном толковании, сопоставлены с семами дефиниций, зафиксированных в юридическом 
словаре. 

Ключевые слова: юридический термин,  интерпретация,  фактическое значение, 
рядовой носитель украинского языка.
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INTERPRETATION OF LEGAL TERMINOLOGY BY UKRAINIAN NATIVE 
SPEAKERS

In the article the main peculiarities of semantic description of legal terms, namely, their 
interpretation by decussate Ukrainian native speakers are considered. A linguistic experiment 
was carried out. It contributed to the formation of an associative fi eld of terms that are not 
only legal but also commonly used units. The seme analysis of units interpreted by recipients is 
executed. Content semes of legal units are common in everyday interpretation, compared with 
the defi nitions of semes and documented in the legal dictionary.
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РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ ЖІНКИ
У ФРАЗЕОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ

У статті розглянуто гендерні аспекти фразеологічних одиниць української та ні-
мецької мов на позначення соціального статусу жінки. Проаналізовано план вираження 
і план змісту ідіом в контексті їх гендерної семантики. З’ясовано, що паремії як укра-
їнської, так і німецької мов фіксують протилежні погляди на роль жінки в соціумі: з 
одного боку, жінка виконувала другорядну роль у суспільстві, залишаючись слухняною 
дружиною, матір’ю, домогосподаркою, а з другого – керувала чоловіком, впливала на 
суспільне життя. 

Ключові слова: гендер, фразеологічні одиниці, стереотипи, соціальний статус, 
жінка, чоловік.

Сучасна наука характеризується  появою міждисциплінарних напрямів досліджен-
ня, пошуком нових підходів до розв’язання проблем, переоцінкою усталених поглядів. 
Невід’ємними складниками оновленої парадигми гуманітарного знання постають, зо-
крема, міжкультурний і гендерний компоненти.

Виникнення гендерних досліджень зумовлене значущістю соціо-статевої проблема-
тики в сучасному суспільстві. Поняття гендер є базовим для вивчення соціальних від-
носин, учасниками яких є представники обох статей. У сучасному науковому дискурсі 
гендер розуміють як систему цінностей, норм поведінки, характеристик, способу мис-
лення, ролей та відносин осіб протилежних статей, набутих ними в процесі соціалізації 
та змодельованих суспільством і підтримуваних соціальними інститутами. Гендерний 
фактор, який ураховує природну стать людини та її соціальну репрезентацію, є однією 
з найбільш важливих характеристик особистості; протягом усього життя він не тільки 
мотивує вчинки, визначає тактику і стратегію всієї поведінки людини, а й певним чином 
ідентифікує її як представника певного соціально-мовного співтовариства.

Суспільство традиційно вимагає різних норм поведінки від чоловіків і жінок, що за-
кріплено соціальною практикою і відтворено в мові. Мовна об’єктивація соціальних об-
разів чоловіків і жінок впливає на формування ставлення в суспільстві до представників 
обох статей і на усталення гендерних стереотипів – культурно й соціально зумовлених 
суджень про особистісні характеристики чоловіка та жінки, їх норми поведінки в сус-
пільстві. 

Інтерес до вивчення гендерних аспектів мови й мовлення зумовлений загальною тен-
денцією лінгвістичних наук до вивчення соціальних умов, за яких відбувається комуніка-
ція. Трансформація суспільного життя в умовах інформатизації й глобалізації зумовили 
потребу в дослідженні гендеру в суспільних і наукових практиках. 

Від середини ХХ ст. проблеми гендеру постають в європейській і американській со-
ціолінгвістиці. Із початку 90-х років ХХ ст. на пострадянському просторі над гендерною 
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проблематикою працюють, зокрема, Ф. Бацевич, О. Бєссонова, О. Горошко, А. Кириліна, 
Ю. Лебеденко, Т. Сукаленко, Л. Ставицька, Я. Пузиренко, Т. Рудюк, Т. Свердан, Л. Си-
нельникова, О. Тараненко, І. Фісяк, К. Янчук. Лінгвісти досліджують особливості лекси-
ко-семантичної структури концептів чоловік і жінка, емоційно-експресивний характер 
гендерно маркованих одиниць, вербалізацію гендеру в різних мовах, гендерну специфіку 
вербального та невербального комунікативного акту, відображення гендерних стереоти-
пів у соціальній і мовній свідомості тощо. Однак зіставний аналіз гендерно маркованих 
фразеологічних одиниць різних мов потребує подальшого дослідження, що зумовлює 
актуальність нашої розвідки.

Мета роботи – схарактеризувати оцінний компонент фразеологічних одиниць укра-
їнської та німецької мов на позначення соціального статусу жінки. Основними завдан-
нями дослідження визначаємо аналіз плану вираження і плану змісту ідіом у контексті 
репрезентації гендерної семантики.

Фразеологізми є культурно маркованими одиницями, що відображають загальні 
принципи мовної спільноти. Вивчення й зіставлення фразеологічних одиниць різних 
мов допомагає розкрити глибинні структури національної свідомості, виявити спільні і 
специфічні риси ментальності носіїв різних культур, що виявляються у гендерних сте-
реотипах. 

До середини ХIХ ст. у культурі й у масовій свідомості різних народів переважав 
патріархальний стереотип у взаєминах між чоловіком і жінкою. Чоловік відігравав го-
ловну роль у сімейному та в суспільному житті. На межі XIX–XX ст. виникає новий 
фемінінний стереотип, що передбачає реалізацію в жіночій поведінці активності й са-
мостійності, стверджує культурну рівність статей. У суспільній свідомості і в культурі 
складаються нові образи чоловіка та жінки, які не в повному обсязі збігаються з попере-
дніми [2, с. 239]. 

Українські прислів’я репрезентують родинні стосунки, у яких жінка часто домінує 
над чоловіком. На думку дослідників, відносна незалежність української жінки пов’язана 
з історичними подіями, що зумовили вимушену відсутність чоловіків. Україна тривалий 
час перебувала у вирі визвольної боротьби, відбувалося формування козацтва, що від-
волікало чоловіків від рідних домівок. За цих обставин жінка була повновладною хазяй-
кою, забезпечувала життєдіяльність сім’ї, і це могло позначитися на рисах її характеру 
і поведінки [5, с. 138]. Ніде в Європі жінка не була рівноправною з чоловіком, як у по-
козаченій Україні. Українська жінка мала право самостійно виступати на суді, вибирати 
собі нареченого, розлучатися з чоловіком. Національними рисами українки стають авто-
ритетність, самостійність, гідність. Козаки, що поверталися з Січі, навіть не намагалися 
керувати в сім’ї, бо там верховодила дружина [1, с. 9].

Верховенство жінки в сім’ї, матріархальні стосунки були поширеними в українській 
родині: Жінка доти люба, доки не візьме за чуба; Нащо тому жінка молода, кого й ста-
ра за чуприну водить; Жінці волю дати – назад важко взяти; От-тото, що била жінка 
чоловіка, та ще й пішла позивати; Хто жінці волю дає, той сам себе б’є; Чи вона в мужа 
не жона, а бояриня була? Чи не б’є лише тебе жінка? Горе дворові, де корова розказує 
волові [3, с. 299-310]. Жінка виявляла норовливість, хитрість: Чоловік – голова, жінка – 
шия: куди захоче, туди й поверне; В чоловіка краду і перед ним кладу; То й не жінка, як 
сім раз на день не обманить. 
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У народі говорили: Дай жінці волю – сам попадеш у неволю; І так багато всякого 
лиха, а Бог ще жінок наплодив [3, с. 299-310].

Значна кількість українських паремій репрезентує сімейні стосунки, засновані на ду-
ховній і душевній єдності чоловіка та дружини, що експліковано лексичними одиницями 
на позначення духовних сутностей людини, а також номенами спорідненості: Муж та 
жона більше, ніж брат і сестра; Чоловік жінці краще рідної матері, жінка чоловікові 
краще рідного батька; Дружина – чоловікові душа; Чоловік та жінка – одне діло, одне 
тіло, один дух; Жити як одна душа [3, с. 299-310]. Рівноправність і гармонію в родині 
стверджують прислів’я, зміст яких виражено прямо або опосередковано (через метафо-
ричні порівняння): Жінка чоловікові подруга, а не прислуга; З ким жити – того не гніви-
ти; Куди голка – туди й нитка, куди чоловік – туди й жінка; На що скарб, коли в родині 
лад; Чоловік і дружина – місяць і зоря в домі; Живуть між собою, як риба з водою; 
Чоловік і жінка – одна спілка; З жінкою любою-милою рибки піймаєш [3, с. 299-310]. 
Досить часто лексичним компонентом прислів’їв із зазначеним змістовим наповненням 
виступають соматизми: Чоловік у домі голова, а жінка – душа; Без чоловіка – що без 
голови, без жінки – що без ума; Без жінки, як без рук; Весело жити рука об руку, душа в 
душу [3, с. 299-310].

Паремії відображують уявлення народу про ідеальну дружину – розумну, мудру, 
добру, працьовиту, на якій тримається сім’я, дім: Будинок тримається не красунею, а 
розумницею. Гарна пава пером, а жінка – норовом. Як сорочка біла, то й жінка мила; 
Добра жінка й лихого чоловіка направить; Добра жінка – кам’яна стінка; Мудра жінка 
і з дурного чоловіка царя зробить [3, с. 299-310].

Негативне ставлення суспільства викликають такі риси жінки, як відсутність розуму, 
сварливість, злість, лінощі : Краще жінка сварлива, ніж дурна; Нащо мені казна, коли 
жінка без ума; Ліпше залізо у воді варити, ніж псю личину – злу жінку вчити; Ліпше 
чорта затримати, ніж ледачу жінку мати [3, с. 299-310]. Із недовірою ставиться народ 
до жіночої краси: Жінка красива – згуба для грошей [3, с. 301]; Красне личко – серцю 
неспокій [3, с. 304].

Українська фразеологія засвідчує і протилежні погляди на роль жінки в сім’ї – ан-
дроцентричні, згідно з якими верховенство в сім’ї належало чоловікові: Чоловік – усьому 
голова; Чоловік жоні закон; Не співать курці півнем, не володіть жінці чоловіком [3, 
с. 299-310]. Жінка мала знати своє місце: Жіноча річ коло припічка. Фізичне насилля над 
жінкою вважалося буденною справою: Коли жінку почав бити – то і будеш бити, а не по-
чинав – то не починай; А я свою жінку так побив, аж тіло почорніло – то давай плакати, 
поки аж побіліло; Від милого пана не болить і рана; За все гаразд, за все добре, що жінка 
маленька: він поб’є й полає – вона веселиться; Люби жінку, як душу, а тряси, як грушу; 
Серцем люби, а руками тряси; Як нема на кого, то на жінку [3, с. 299-310]. Ставлення чо-
ловіка до своєї дружини в родині з патріархальним укладом простежуємо за прислів’ями: 
Жінка – як жилка: куди схочеш, потягнеш; Жінка – як лоза: куди схочеш, похилиш; Жінка – 
як торба: що покладеш, то й несе; Жінці всієї правди не відкривай [3, с. 299-310]. Мате-
ріальну залежність дружини від чоловіка відображено в прислів’ї: Коли б тому такий вік 
довгий, як у мене чоловік добрий: він мене ні б’є, ні лає, нічого мені не дає [3, с. 303]. 

Професійна діяльність жінки представлена поодинокими пареміями: Добра пряха і 
на скіпці напряде [4, с. 261]; З ткача не буде багача, а з швачки – багачки [4, с. 264]. 
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Ремесло було справою чоловіка, тому значна кількість фразеологізмів відображує такі 
назви чоловіків за професійною діяльністю: дігтяр,гончар, коваль, слюсар, маляр, мі-
рошник (мельник, млинар), муляр, пастух, вівчар, ткач, кравець, столяр, швець [4]. Ви-
соку професійну майстерність засвідчують прислів’я: Діло майстра величає [4, с. 247]; 
Знає майстер, що робить; Майстра по роботі пізнають; Майстер на всі руки; У май-
стра золоті руки [4, с. 248]. Лексема майстер позначає особу чоловічої статі. Таким 
чином, до XX ст. успішність у професії була прерогативою чоловіків. 

У Німеччині жіноча стать тривалий час була закута в традиційних трьох «К»: Kinder, 
Kirche, Kueche (діти, церква, кухня). У культурі і ментальності німецького народу утвер-
дився стереотип, що прийнятною для жінки є тільки роль домогосподарки, свідченням 
чого є метафоричний образ: ein Heimchen am Herd (цвіркун біля печі). Фразеологічні 
одиниці німецької мови стверджують, що без жінки неможливо створити сімейний зати-
шок: Wer kein Weib hat, der hat auch kein Haus (той, хто не має дружини, не має домівки); 
Eine gute Frau ist des Goldes wert (добра дружина на вагу золота). Паремії презентують 
образ жінки-господині і зразкової дружини: Eine schöne Wirtin macht einen teueren Gasthof 
(у гарної господині і двір дорогий); Das Auge der Frau halt die Stube rein (жіноче око три-
має кімнату в чистоті). Міцність сім’ї, спільність поглядів подружжя засвідчує прислів’я: 
Mann und Weib sind ein Leib (чоловік і жінка – це одне тіло) [6; 7]. Ідеальна дружина 
є смиренною, лагідною, покірною чоловікові: ein Mauer blümchen sein, ein Heimchen 
am Herd. Дівочу скромність порівнюють із фіалкою, надзвичайно ніжною квіткою 
в німецькій мовній картині світу (bescheiden wie ein Veilchen), а працелюбну дівчину – 
із роботящою бджілкою (emsig/fl eissig wie eine Biene).

Німецька фразеологія дає змогу виявити такі позитивні з погляду німецького народу 
риси характеру жінки: практичний розум і мудрість (Volle Kammern machen kluge Frauen; 
Eine kluge Frau macht erst den Mann vernünftig; Die Frauen haben immer andert halbmal 
recht; Die Frau hat ihre Waffen bei sich; Eine Frau weiß ein biss chen mehr als der Satan); 
хазяйновитість, практичність (Wo keine Frau ist, da fehlt’s am besten Hausrat; Wer eine 
Frau nimmt, der nimmt einen Herrn), доброта, турботливість (Eine gute Frau macht aus 
einem Achziger einen Vierziger, eine böse aus einem Vierziger einen Achziger); доброчесність 
(Eine tugendhafte Frau ist blind und taub); працелюбність, духовна й фізична сила (Der 
Finger einer Frau zieht stärker als ein Paar Ochsen); бережливість, економність (Frauen 
machen aus Pfennigen Taler, Männer aus Talern Pfennige); наполегливість, цілеспрямова-
ність (Wenn die Frau will, kann sie alles); охайність (Einer reinlichen Frau fehlt es nie am 
Wasser); смиренність (Zorn ist ein Mann, Sanftmut eine Frau). Сором’язлива, цнотлива 
наречена повинна стати щасливою, гарною дружиною: Weinende Braut, lachende Frau. 
А гарна дружина – це великий скарб: Eine gute Frau ist Goldes wert [6; 7]. 

 Німецькі фразеологізми (так само, як і українські) фіксують два протилежні по-
гляди на роль жінки в суспільному житті. З одного боку, існує думка, що жінки правлять 
світом: So lange es eine Welt gibt, ist es eine Frau, die sie regiert (скільки існує світ, стільки 
ним правлять жінки) і що верховенство в домі, сімейному житті належить жінці: Wer in 
seinem Hause Friede haben will, der muss tun, was die Frau will (той, хто бажає спокою 
у своєму домі, повинен робити те, що хоче жінка). Але з другого боку, значно більша за 
кількістю група ФО виражає інший погляд на місце жінки в суспільстві, починаючи від 
самого її народження: Wenn ein Mädl geboren wird, weinen die Wände (коли народжується 
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дівчинка, стіни плачуть); Die Frau muss das kurze Messer führen und das lange dem Manne 
lassen (жінка має користуватися коротким ножем і залишити довгий чоловікові); Wer 
nichts Besseres hat, muss mit seiner Frau vorliebnehmen (якщо у вас немає нічого кращо-
го, ви повинні бути задоволені своєю дружиною). Народженню дівчинки сім’я не ра-
діла, тому що за усталеними стереотипами жінці відводили другорядну роль у сім’ї, 
суспільстві. Вона повинна беззаперечно підкорятися чоловікові: Männer reden – Frauen 
schweigen (чоловіки говорять – жінки мовчать). Фразеологізм Schwachheit, dein Name ist 
Weib (слабкість, твоє ім’я – жінка) є одним із найбільш показових щодо ставлення до 
жінки в суспільстві. Уживання іменника das Weib посилює негативну оцінку. 

 Якщо брати до уваги багатство і майновий стан,то жінок переважно розглядають або 
як жебрачок (Eine verheiratete Frau besitzt nichts ausser ihrem Ehering und ihrem Haarband – 
одружена жінка не має нічого, окрім обручки та стрічки для волосся), або як марнотрат-
них і «дорогих» для утримання осіб (Es ist billiger, eine Frau zu fi nden, als zu füttern – зна-
йти жінку дешевше, ніж годувати [6; 7].

На наш погляд, установки і стереотипи, що були історично сформовані в суспільстві 
й зафіксовані у фразеологічних одиницях, дають змогу пізнати архаїчний андроцентрич-
ний погляд суспільства на жінку. У дзеркалі української і німецької фразеології відо-
бражено уявлення про чоловіка як голову сім’ї, що забезпечує її матеріальний достаток, і 
людину, успішну в житті. Головна функція жінки – бути матір’ю, основне заняття – вести 
домашнє господарство і виховувати дітей. Значна кількість ФО обох мов демонструє 
прагматичне ставлення до жінки, яка виступає перш за все об’єктом дії. Фразеологічні 
одиниці як української, так і німецької мов засвідчують, що усталені погляди суспільства 
на соціальний статус жінки розділилися: з одного боку, жінка виконувала другорядну 
роль у суспільстві, залишаючись слухняною дружиною, матір’ю, господинею, а з друго-
го – керувала чоловіком, впливала на суспільне життя. 

За результатами аналізу паремій, в українській сім’ї часто спостерігалася рівноправ-
ність чоловіка та дружини, а іноді – верховенство жінки, що зумовлено особливостями 
історичного розвитку українського суспільства. Усталений розподіл ролей в українській 
родині і сьогодні передбачає відносну рівноправність представників обох статей. 

 До ХХ ст. жінка відігравала важливу роль у сім’ї, однак у соціальній і професійній 
сферах їй відводили другорядну роль. Від початку XX ст. розподіл гендерних ролей 
суттєво змінюється. Якщо раніше для жінки вважалося успішним in festen Нänden sein 
(бути в міцних руках), то тепер у мові має місце так звана жіноча емансипованість: 
nicht mehr das Heimchen am Herd spielen wollen (більше не хочеться грати роль цвіркуна 
на печі). Фразеологізм die erste Dame des Staates (перша леді) засвідчує, що соціальна 
роль жінки виходить за межі домашнього господарства. Суттєві зміни, що відбули-
ся в соціальному і професійному статусі жінок протягом XX – на початку ХХІ ст., їх 
утвердження в таких «чоловічих» сферах професійної діяльності, як бізнес, митна і 
пожежна служби, охорона правопорядку, збройні сили, політична діяльність зумови-
ли відображення жіночої професійної діяльності в мовних структурах за допомогою 
створення відповідних нових позначень, що й визначатиме проблематику наших по-
дальших досліджень. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА ЖЕНЩИНЫ 
ВО ФРАЗЕОЛОГИИ УКРАИНСКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ

В статье рассмотрены гендерные аспекты фразеологических единиц украинского 
и немецкого языков с обозначением социального статуса женщины. Проанализирован 
план выражения и содержания идиом в контексте их гендерной семантики. Определено, 
что паремии как украинского, так и немецкого языков фиксируют противоположные 
взгляды на роль женщины в социуме: с одной стороны, женщина выполняла второс-
тепенную роль в обществе, оставаясь послушной женой, матерью, домохозяйкой, а с 
другой – руководила мужем, влияла на общественную жизнь.

 Ключевые слова: гендер, фразеологические единицы, стереотипы, социальный ста-
тус, женщина, мужчина. 
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REPRESENTATION OF WOMEN’S SOCIAL STATUS IN UKRAINIAN AND 
GERMAN PHRASEOLOGY

The article deals with the gender aspects of the Ukrainian and German phraseological 
units denoting women’s social status The aim of this study is to characterize the estimated 
component of the Ukrainian and German phraseological units with a gender marker. The 
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article gives a detailed analysis of the expression and content idioms plans in the context of 
their gender semantics. It is determined that the phraseological units of the Ukrainian and 
German languages fi x the opposite views about the role of a woman in the family and do not 
refl ect women’s status in the society. The phraseology of the Ukrainian and German language 
testifies that the traditional society views of the social status of a woman were different: on 
the one hand, a woman played a secondary role in the society, remaining a submissive wife, 
mother, and on the other hand, a woman was a head of the family, infl uenced the social life. 
According to the results of the paroemia analysis, in the Ukrainian family a husband and a wife 
equality is often observed. This fact is connected with the peculiarities of the Ukrainian society 
historical development.

Key words: gender, phraseological units, stereotypes, social status, woman, man.
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ЯВЛЕНИЕ ЭНАНТИОСЕМИИ В АНТОНИМИЧЕСКОЙ МИКРОСИСТЕМЕ 
«ХВАЛИТЬ – РУГАТЬ» 

(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО ЯЗЫКА)

В статье на материале русского языка обосновывается   регулярность и панхро-
нический характер явления энантиосемии в антонимической микросистеме ‘хвалить – 
ругать’. Делается вывод об обусловленности этого явления не только характером лек-
сического значения слов – его оценочностью, но и изначальной диффузностью этимо-
логических корней.

Ключевые слова: антонимическая микросистема, энантиосемия, хвалить, ругать, 
синхрония, диахрония, этимология, внутренняя форма.

 
В современной семасиологии энантиосемия, или внутрисловная антонимия, изучается 

в различных аспектах: по степени своего проявления (энантиосемия полная и частичная), 
с точки зрения средств выражения (лексическая и фразеологическая, корневая и морфем-
ная), с точки зрения отнесенности к определенному хронологическому срезу (энантиосе-
мия синхронная и диахроническая). Однако, как признают лингвисты, одним из наиболее 
сложных представляется вопрос о происхождении энантиосемии [1: 10]. К причинам, по-
рождающим данное явление, относят изначальный синкретизм древнего корня, влияние 
табу, ошибочное употребление слов, стремление к экспрессивности высказывания, обу-
словливающее энантиосемию слов с оценочным компонентом в лексическом значении, а 
также функционирование слов в различных языковых сферах [1; 2: 92-93].

Известно, что «внутренняя» антонимия в словах, выражающих значение положи-
тельной или отрицательной оценки, выступает как регулярное не только речевое, но и си-
стемное явление. Можно привести, например, значения таких ключевых для выражения 
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соответствующих оценочных понятий слов, как благой, хороший, злой и др..  Так, анто-
нимия внутри прилагательного благой привела, как считают лексикологи, даже к фор-
мированию омонимии: благой1 устар. ‘хороший, добрый’, благой2  обл. ‘сумасбродный, 
взбалмошный; блажной’ [3, т. I, с. 94]. В русских говорах благой,  кроме указанных, име-
ет также значения ‘дурной, плохой’,  ‘отличающийся умственной неполноценностью, 
придурковатый’, ‘сердитый, злой, раздражительный, сварливый’, ‘немощный, слабый 
здоровьем’ [4, вып. 2, с. 306-307].  Для прилагательного характерна и межъязыковая 
энантиосемия: бел. благі  ‘не имеющий положительных качеств, не соответствующий 
требованиям, отрицательно оцениваемый’, ‘не соответствующий требованиям морали, 
заслуживающий осуждения’, ‘нездоровый, болезненный, худой’, ‘вызывающий брез-
гливость, непристойный (о словах, выражениях)’ и др. [5, т.1, с. 381-382], укр. благий  
1) ‘благой, блаженный’,  2) ‘плохой’,  3) ‘ветхий’, 4) ‘немощный, слабый’ [6, т. I, с. 70]. 
Прилагательное хороший и в полной и в краткой форме может употребляться ирониче-
ски для выражения отрицательной оценки, которая в таких случаях передается с помо-
щью интонационно-контекстуальных средств: (в краткой форме) разг. ‘очень сомнитель-
ных достоинств’: – Хороши же там у вас девушки: до свадьбы любят! Гончаров); в со-
ставе устойчивого просторечного выражения, выражающего неодобрение: Хорош гусь!; 
в полной форме – Один в горячке, другой спит, а третий странников провожает, – 
бормочет прохожий – Хорошие сторожа, можно жалованье платить. Чехов [7, т.17, 
с. 399].   Существительное добро в лексически ограниченных контекстах (в сочетании с 
местоимениями такое, это), употребляясь иронически, выражает значение ‘о чем-либо 
негодном, мало нужном’, например: [Варвара Сергеевна:] Надо каких-нибудь пролета-
риев напрокат взять, да только где их достанешь. [Шарманщик:] Ну, такого добра 
достать нетрудно. Н. Эрдман [8]. В семантической структуре прилагательного злой от-
мечается такое значение положительной оценки, как ‘усердный, старательный, ретивый’ 
(Дядя, как он сам говорил, был злой рыбак. Он ничего не любил так сильно, как рыболов-
ство. Решетников)  [3, т. I, с. 613]. 

Семантика ‘хвалить’ и ‘ругать’ также является оценочной: понятие ‘хвалить’ предпо-
лагает положительное отношение, одобрение объекта оценки; понятие ‘ругать’ – напро-
тив, порицание, осуждение, отрицательное отношение к объекту. Характер лексического 
значения слов, входящих в рассматриваемую антонимическую микросистему, обуслов-
ливает развитие внутрисловной антонимии, которая, как показывает языковой матери-
ал,   оказывается достаточно регулярным явлением и носит панхронический характер. 
На современном языковом срезе значение одобрения и порицания может совмещаться 
не только в приведенных выше словах, но и в существительном молодец, формах гла-
гола полюбоваться, например в повелительном наклонении полюбуйтесь и некоторых 
других, сравн.: разг., ирон., употребляется в значении: посмотрите, как нехорошо, без-
образно, отвратительно. – Даже прикрытия артиллерии нет!.. И все орудия подбиты. 
Можете полюбоваться. Сергеев-Ценский [7, т. 10, с. 1147] и др.

В ряде случаев об энантиосемии в лексической микросистеме «хвалить – ругать» 
можно говорить лишь в диахроническом аспекте. Так,  глагол честить обнаруживает 
энантиосемию лишь  с исторической точки зрения: значения положительной оценки, 
выражающие одобрение   – 1) ‘оказывать честь, уважение кому-л.’, 2) ‘то же, что чество-
вать (публично, в торжественной обстановке приветствовать, поздравлять, оказывать 
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почести кому-л.)’, – являются на современном срезе устаревшими (сравн. контекст, при-
водимый в словаре для иллюстрации первого значения: Там добрая слава ходила про нее, 
там ее любили и честили великим почетом. Ото всяких болезней она пользовала. Мель-
ников-Печерский) [3, т. IY, с. 671]. Эти значения сохраняются с древнерусского периода, 
для которого зафиксирован более широкий семантический объем слова, включающий и 
другие значения, выражающие положительное отношение к лицу (реже объекту): ‘чтить, 
почитать’, ‘почитать, поклоняться’, ‘чтить, соблюдать’, ‘иметь склонность’, ‘потчевать’ 
[9, т. III, ч. 2, с. 1571]. 

Антонимическое значение ‘бранить, ругать, поносить’ в современном языке является 
разговорным и исторически, судя по всему, более поздним (– Давеча ... я поехал с князем, 
а вы меня ну честить! Вы чернили меня. Достоевский)  [3, т. IY, с. 671]. В этом значении 
глагол не встречается в древнерусских текстах; в словаре В.И. Даля подается без иллю-
стративного контекста (*честить, чествовать ‘бранить, ругать, поносить, хулить’ [10, т. 
IY, с. 600]) как выражающий «иносказательное, окольное, переносное значенье»  [10, т. 
I, с. XXYIII]. Значение отрицательного отношения к лицу имеют в современном русском 
языке однокоренные с честить, чествовать глаголы вычитать, отчитать: вычитать, 
вычитывать в одном из значений – ‘высказывать порицание, делать выговор кому-л.; 
отчитывать’ (Мария  Антоновна .. вычитывала старшей дочери монотонным голосом, 
что она уже невеста, но до сих пор не умеет держать себя. Лебеденко [11, т. II, с. 939]); 
отчитать ‘сделать кому-л. строгое замечание, выговор’ (Папа целый месяц меня со-
всем не замечал и, наконец, однажды вечером жестоко меня отчитал. Вересаев) [3, т. 
II, с. 722]. Формирование значения отрицательного отношения к лицу в двух последних 
глаголах, с одной стороны, связано с семантикой приставок (приставки с исконным про-
странственным значением удаления, отделения, разъединения способствуют развитию 
переносного отрицательного оценочного значения в производных словах), с другой – с 
семантикой самого корня, являющегося обозначением мыслительных и – видимо позд-
нее – речевых действий: в разговорной речи и сам глагол читать может употребляться 
в значении  ‘порицать, выговаривать’ (сравн. также читать нотации). В контексте рас-
сматриваемого языкового явления уместно привести одно из значений самого глагола 
выговаривать – ‘высказывать порицание за что-л., делать выговор’ (Марья Ивановна с 
нежностью выговаривала мне за беспокойство, причиненное всем моею ссорою с Шва-
бриным. Пушкин) [11, т. II, с. 687].         

В основе внутренней формы глагола честить (праслав. *čisti, *čьtǫ) лежит сема 
интеллектуальной деятельности, на что указывает значение др.-инд. cétati ‘соблюдает, 
мыслит, познает, понимает’, а также семантика лексических соответствий в балтийских 
языках: лтш. šқὶetu, sқist ‘думать’, skàitu, skàitît ‘считать’, лит. skaitaũ,  skaitýti ‘считать, 
думать’ [12, вып. 4, с. 119]. Родственными рассматриваемому глаголу являются формы 
*čьsti, *čitati, продолжения которых в  славянских языках также обозначают разного рода 
мыслительные операции, например: макед. чита ‘читать’, сербохорв. čὶtati ‘читать’, čίtati 
‘почитать, воздавать почести’,  чеш. čίtati ‘читать’, ‘считать, полагать’, польск. czytać  
‘читать’, др.-русск., русск.-цслав. чьсти, чести, чьтѹ  ‘считать’, ‘исчислять, измерять’, 
‘почитать, полагать’, ‘читать’, ‘уважать’,  ‘поклоняться’ и др. [12, вып. 4, с. 123, 174].

По поводу   происхождения глаголов хвалить и хулить в этимологической литера-
туре существуют различные точки зрения. П.Я. Черных замечает, что общеславянское 
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*chvala, *chvaliti «в этимологическом отношении – спорное образование», и в качестве 
наиболее вероятного объяснения рассматривает точку зрения, выдвинутую в свое время  
А. Брюкнером, о том, что общеславянский корень *chval- родствен др.-исл. skval   ‘бол-
товня’, skvaldr ‘громкая речь’, skvalа ‘громко говорить’, ‘кричать’, ‘звать’  (совр. исл. 
skvaldur ‘громкая речь’, ‘болтовня’) [13, т. II, с. 335]. Существительное хула  и глагол 
хулить связывает с хилый < *chylъjь, восходящим к индоевропейскому корню *(s)keu-
//*(s)kou-, который на славянской почве преобразовался в *ksou-, *ksū. Суффикс -l-а ква-
лифицируется как имеющий такой же характер, как и в общеславянских *mьgla,  žila 
и т.п. Исходное значение при этом восстанавливается как ‘то, что расшатывает, делает 
неустойчивым, заставляет корчиться’ и т.п. Для сравнения приводится материал других 
славянских языков: словен. huliti se  ‘склоняться’, ‘наклоняться’, ‘таиться’, ‘лицеме-
рить’, чеш. chouliti se ‘жаться’, ‘ежиться’, ‘кутаться’, словац. chuliť  ‘прижимать к себе’, 
‘скручивать’, ‘кутать’,   chuliť sa ‘свертываться калачиком’ [13, т. II, с. 360]. Однако се-
мантическая сторона такой реконструкции не представляется убедительной.

Авторы “Этимологического словаря славянских языков” считают праслав. *xula (I) 
родственным *xvala (c качественным чередованием), продолжающим, “по-видимому, от-
ношение и.-е. *soul-:*sṷ-ō-l-» [12, вып. 8, с. 114-115]. Эта точка зрения высказывалась и 
другими крупными этимологами (А.А. Потебней, Г.А. Ильинским), при этом особое вни-
мание обращалось на белорусское хула ‘хвала’, которое рассматривалось как семантиче-
ский архаизм. Выделяемый в рассматриваемых словах корень является общим с корнем 
др.-инд. svárati ‘звучать, петь, воспевать, хвалить’, а общность хула и хвала «состоит в 
том, что и то и другое обозначало устные действия («крик ликующий, торжествующий, 
хвалебный» – «крик негодующий, презрительный»)» [12, вып. 8, с. 114-115].

Уже в древнерусский период глагол похвалитисѧ обнаруживает метонимически раз-
вившееся значение, отражающее отрицательное отношение к объекту оценки  ‘пригро-
зить, похваляясь’ (Аще ли кто похвалится на кого, и на него же будеть хвалился, да 
ся что сътворить винограду или нивѣ или скоту или самому. похвалника біють и про-
дадуть. Судебникъ царя Константина. Софійскій временник по рукоп. XY–XYI в.) [9, 
т. II, ч. 2, с. 1315]. Данное (близкое к антонимическому) значение глагол похваляться со-
храняет и в русских говорах: похваляться ‘грозить, угрожать, стращать местью’; сравн. 
также похвалка ‘угроза’, похвальба ‘наглая угроза’, которая, как указывает В.И. Даль, 
«называется похвальными речами» [10, т. III, с. 365-366; 4, вып. 30, с. 342]. 

Неполная энантиосемия обнаруживается в семантической структуре глагола бра-
нить, имеющего в современном языке значение ‘обидными словами порицать, укорять, 
ругать’. В древнерусский период и церковнославянскому глаголу бранити и восточнос-
лавянскому боронити были известны энантиосемичные значения, не связанные с по-
нятием ‘ругать, порицать’: 1) ‘препятствовать, запрещать’, 2) ‘оборонять, защищать’ 
[14, т.1, с. 297-298, 304]; возвратный глагол бранитисѧ в качестве одного из значений 
имел значение ‘cсориться’. Антонимия значений ‘запрещать’ и ‘защищать’ носит невы-
раженный характер, однако применение к толкованию семантики метода развертывания 
позволяет выявить в этих значениях оценочные семы противоположного наполнения: 
запрещают, когда что-то не нравится, оценивается отрицательно, – защищают, когда что-
то одобряется, считается заслуживающим сохранения или поддержки. Подобная анто-
нимия свойственна многим древним корням, имевшим так же, как и корень *borniti (sę) 
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(< *bornь < *borti, bortisę), синкретичное значение разрушения/созидания (сравн. сохра-
нившуюся и на современном срезе антонимическую соотнесенность значений в употре-
блениях типа разбить врага, разбить чашку и разбить сад, рубить дрова и рубить избу 
и т.п.). Продолжения праславянского глагола *borniti (sę) в славянских языках имеют 
энантиосемичные значения: болг. браня ‘защищать’, ‘предохранять’, ‘задерживать’, ‘за-
прещать’, сербохорв. бранити ‘защищать’, ‘препятствовать’, ‘запрещать’, словен. brániti 
‘защищать’, ‘препятствовать, запрещать’, слвц. brániť ‘защищать, оборонять’, ‘мешать, 
препятствовать, запрещать’, ст.-укр. боронити ‘защищать, оборонять’, ‘хранить, спасать 
(о боге)’, ‘запрещать, препятствовать’ др. [12, вып. 2, с. 207-208]. Одним из значений 
глагола бранить в русских говорах является значение ‘оберегать, сохранять’ (Брани бог) 
(Пск.) [4, вып. 3, с. 149]. 

Семантика корня *borti(sę) – производящего для *bornь – связана с понятиями борь-
бы, боя, столкновения; разрушение, уничтожение, являющееся результатом борьбы, од-
новременно выступает как способ   защиты, сохранения того, что дорого, как основание 
для дальнейшего созидания. 

Идея столкновения, нападения лежит в основе более позднего переносного значения 
‘ругать, порицать, упрекать’ глагола бранить, которое фиксируется в памятниках рус-
ской письменности начиная с 17 века, например:  Похваляется, государь, та Марья на 
меня сироту твою порчею, хочетъ испортити и бранитъ, приходя подъ окно всякою не-
подобною бранью (АХУ, 1626 г.) [15, вып.1, с. 315-316]. Производные от глагола бранить 
‘ругать, порицать’ сохраняются в русских диалектах: браниха ‘тот, кто имеет привычку 
браниться; сердитый, ворчливый человек’, бранка ‘брань, ссора’ (Смол., Пск.) [4, вып. 
3, с. 149]. 

Таким образом, языковой материал показывает, что явление энантиосемии в словах, 
входящих в антонимическую микросистему «хвалить – ругать», выступает как регуляр-
ное, свойственное не только современному синхронному срезу, но и языковой диахро-
нии. Историческая энантиосемия в компонентах рассматриваемой лексической микро-
системы обусловлена не только спецификой их лексического значения, выражающего 
оценку, но и изначальным синкретизмом, диффузностью этимологического корня.
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ЛАЯТИ» (НА МАТЕРІАЛІ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ)

У статті на матеріалі російської мови обґрунтовується регулярність і панхронічний 
характер явища енантиосемії в антонимічній мікросистемі ‘хвалити – лаяти’. Робить-
ся висновок про зумовленість цього явища не тільки характером лексичного значення 
слів – його оціночністю, але і початковою дифузністю етимологічних коренів. 

Ключові слова: антонімічна мікросистема, енантиосемія, хвалити, лаяти, 
синхронія, діахронія, етимологія, внутрішня форма.
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The article is devoted to substantiation of regularity and timeless nature of the phenom-
enon of enantiosemy in the antonymic system ‘praise – blame’ in the Russian language. The 
author comes to the conclusion that this phenomenon is due not only to the nature of the lexical 
meaning of words – its value, but also the original diffusivity of the etymological roots.

Key words: antonymic system, enantiosemy, praise, blame, synchrony, diachrony, etymol-
ogy, internal  form.
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М. ДОРОШЕНКА, М. СТАНИСЛАВСЬКОГО, В.  СТРАШКЕВИЧА)

Статтю присвячено аналізу кодифікаційних процесів в офіційно-діловому стилі 
української мови на матеріалі «Словника ділової мови» М. Дорошенка, М. Станіслав-
ського, В. Страшкевича. Визначено і охарактеризовано лексикографічні параметри сту-
дійованого джерела. Наголошено, що цей словник є синтезом попередніх лексикографіч-
них праць, у якому відображено максимально кодифікаційні процеси мови загалом, лек-
сико-фразеологічну систему і граматичні норми офіційно-ділового стилю української 
мови зокрема. Протягом досліджуваного періоду спостерігається варіантність норм 
на лексичному, граматичному і словотвірному рівнях.

Ключові слова: офіційно-діловий стиль, кодифікація, словник ділової мови, лексико-
графічні параметри,  мовна норма, варіантність.

Процес упровадження української мови в усі сфери життя, зокрема в ділову, сприяв 
виробленню мовних норм офіційно-ділового стилю у 20-30-ті рр. ХХ ст. Питання нор-
ми та її кодифікації набуло особливого значення. Нині для кращого осягнення багатства 
рідної мови й певною мірою повернення питомої української лексики особливо великої 
значущості набувають так звані репресовані лексикони, що потрапили під цензуру то-
талітарної влади. Для сучасної лінгвістики ці словники становлять особливий інтерес і 
схиляють до осмислення надбань попередників, чим і зумовлена актуальність нашого 
студіювання.

Засобами кодифікації мови на певному синхронному зрізі є лексикографічні праці, 
оскільки в них встановлено мовну норму. Кодифікаційні процеси в офіційно-діловому 
стилі у період його  становлення відображають словники ділової мови, які потребують 
ретельного вивчення. Тож метою цієї статті є аналіз кодифікаційних процесів в офіцій-
но-діловому стилі української мови. Джерельною базою розвідки слугував  «Словник ді-
лової мови» (1930) (далі – СДМ-1930), укладачами якого є М. Ю. Дорошенко, М. Ф. Ста-
ниславський, В. М. Страшкевич. Реалізація поставленої мети передбачала вирішення та-
ких завдань: виділити багатопараметровість досліджуваної лексикографічної праці для 
створення комплексної, цілісної картини кодифікаційних процесів в офіційно-діловому 
стилі  української мови 20-30-х рр. ХХ ст.

Кодифікацію розуміємо як упорядкування, відкидання всього невластивого, чужого 
для літературної мови і прийняття народного, питомого – всього, що її збагачує. Свідома 
турбота про мову задля її відбиття у писемній формі (лексикографічних працях, грамати-
ках) розуміється як кодифікація мови. Позитивним у кодифікації є те, що вона дозволяє 
замінити інтуїтивні уявлення про норму (імпліцитна норма) знанням норми (експліцитна 
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норма) і сприяє стабільності термінологічної мовної норми на всій території поширення 
мови [1: 23].

СДМ-1930 був синтезом словників попередніх років. Оскільки упорядкування такого 
спеціального словника потребувало ретельної роботи, у 1926 р. було створено секцію ді-
лової мови комісією при соціально-економічному відділі ІУНМ [2: 8]. Його фундаментом 
був російський реєстр, однак секція упорядників «піддала російський реєстр належній 
критиці, взявши на увагу між іншим і те, що російська книжна мова вироблялася під іде-
ологічно чужими…впливами»; «критично ставилася до матеріялів, на підставі яких мала 
ухвалювати ті чи ті розв’язання» [2: 6]. Матеріалом для словника послугували: словник 
Б. Грінченка (1925), «Словарь російсько-український» М. Уманця і А. Спілки (1925), 
«Російсько-український словник банкового діловодства» В. Орловського та І. Шелудька 
(1925), «Російсько-український словник» О. Ізюмова (1926), «Практичний російсько-
український словник» М. Йогансена, М. Наконечного, К. Німчинова і Б. Ткаченка (1926), 
«Словник українсько-російський» А. Ніковського (1926), академічний «Російсько-укра-
їнський словник» (1924), «Російсько-український словник ділової мови» М. Гладкого 
і К. Туркала (1926), «Російсько-український словник правничої мови» (1926), «Фразе-
ологія ділової мови» В.П. Підмогильного і Є.П. Плужника (1927) (далі – ФДМ-1927), 
рукопис словника «Російсько-українська ділова та газетна фразеологія» М.Ф. Станис-
лавського (б/р), праця М.Д. Гладкого «Наша газетна мова» (1928), збірники документів 
установ і організацій (вісники, інструкції НКВС, фінансовий бюлетень) та ін. 

Формат досліджуваної лексикографічної праці дозволяє створити модель мовної 
системи тієї доби загалом, де відтворено семантичну структуру слова, словотвірний по-
тенціал тощо. Такий підхід до побудови словника вважаємо надзвичайно продуктивним 
для опанування офіційно-ділового стилю на етапі становлення, оскільки він задовольняв 
комунікативні потреби користувача. Перекладний (російсько-український) словник має 
алфавітно-гніздову структуру. Терміни і фразеологія переважно творилися за принци-
пом використання питомо українського словотворення. Укладаючи СДМ-1930, автори 
дотримувалися вимог «Інструкції для укладання словників» 1928 р. Таким чином, було 
створено проект нормативного словника, що був придатний до ділових стосунків і ді-
ловодства, складений на основі народної мови і позбавлений селянського, міського чи 
місцевого забарвлення [2: 10]. 

Порівняно з іншими словниками ділової мови у СДМ-1930 експліковано одразу де-
кілька параметрів, що засвідчують кодифікацію графічних, акцентуаційних, орфографіч-
них, граматичних, лексичних норм.

Акцентологічний параметр зводився до того, що на словах з кількома можливими 
наголосами упорядники з огляду на нерозробленість української орфоепії не наважилися 
нормативно ставити один із них, тому позначили всі можливі, як-от: ви́пра́ва, вúгравнúй 
білет, пі́дму́ри, зо́кі́льний, за́йвина́, безо́пла́тно. Варіантність норми на орфоепічному 
рівні спостерігалася саме в неологізмах.

Проблема нормування й кодифікації правопису тоді стояла надзвичайно гостро. 
Орфографічний параметр навіть у цьому словнику відбито відповідно до єдиного укра-
їнського нормативного кодексу 1929 р., затвердженого Академією наук. Шляхом ко-
дифікації правописних норм зафіксовано практику орфографічної передачі слів іншо-
мовного походження: із пом’якшенням л – балянс, бальотування, бухгальтер, кляса, 
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клясифікація, клясовий, клюб, льокалізація, льозунговий, льомбард, метальоіндустрія, 
метальообробний, метальопромисловість, номенклятура, плян, фільольогічний; із 
дифтонгом au відповідно до тогочасної вимови було передано через ав – авдиторія, ав-
дієнція, автограф, льокавт; написання через ія –  авіятор, варіянт, екстериторіяльний, 
ініціятор, комісаріят, матеріял, офіціяльний, територіяльний; грецьку літеру ”тета” 
передано через т – катедра.

Усе це свідчить про досить сильні позиції західноукраїнської правописної традиції, 
що було враховано в академічному кодексі.

Граматичний параметр зводився до вказівки в дужках на:
а) закінчення слова в родовому відмінку іменників однини чоловічого роду ІІ від-

міни – абонент (-та), адміністратор (-ра), актив (-ву), акциз (-зу), орендар (-ря) [2: 10];
б) закінчення слова в родовому відмінку іменників однини жіночого роду ІІІ відмі-

ни – невідкладність (-ности), неу(в)хильний [2: 14], ощадливісти (-ости) безполадність 
(-ности), незисков(н)ість (-в(н)ости), безполадність (-ности) [2: 15];

в) розрізнення дієслівних форм за видовою категорією (друге дієслово наводилося в 
доконаному виді з ремаркою (сов.) або без неї: візувати, сов. – повізувати [2: 23], втру-
чатися, втрутитися; упроваджувати, упровадити, вкоріняти, вкоренити, вщеплюва-
ти, вщепити [2: 24], впроваджувати, впровадити, запроваджувати, запровадити; за-
водити, завести, заносити, занести [2: 25];

г) сполучуваність слова – вигляд, виглядом, у такому вигляді, з вигляду; [2: 22]; увага, 
на увагу (до уваги), бути вартим уваги, не лишати без уваги/ звертати, звернути пильну 
увагу/ брати на себе чию увагу, звертати, звернути на себе чию увагу/ взяти на увагу/ 
не звертати, не звернути уваги/ беручи до уваги, маючи на увазі віддавати, віддати 
увагу кому, чому [2: 25]. Аналіз засвідчує відображення відмінкових форм дієслівного та 
іменного керування.

У СДМ-1930 мали місце ремарки, скорочення й позначки. Ремаркували неологізми 
(Н) і слова, які ухвалила секція з упорядкування (Секц.), запозичені зі словника Грінчен-
ка (Г) і словника живої мови (СЖМ). Наприклад: рос. анкета – укр. анкета, опитний 
лист (Секц.) [2: 10]; рос. ведомость – укр. розпис, чому; (Секц.), таблиця, (список) – ре-
єстр [2: 20]; Брачущиеся – шлюбо́ванці (-нців) (Н), дру́женці (-нців) (Н). [2: 10]; Взыска-
ние – 1) справляння, праві́ж (-вежу́), правина́ (Г) [2: 15];Доверитель, -ница – вірода́вець 
(-вця), вірода́виця (СЖМ) [2: 44]. 

СДМ-1930 фіксує варіантність норм на таких рівнях: словотвірному – незисков(н)
ість(-в(н)ости) [2: 15], металі[и], х(в)орість, х(в)ороба [2: 17]; по(з)верховий [2: 25]; 
банк і банок [2: 12]; міністр і міністер [2: 100]; за(по)рука, праволом(н)иця [2: 40]; гра-
матичному і лексичному – рос. анализ – укр. аналіза, (розслід); рос. визит – укр. візита; 
одвідини; рос. магистраль – укр. маґістраль, маґістраля (варіювання флексій, у резуль-
таті чого слово належить і до чоловічого, і до жіночого родів). 

У словнику подекуди було розміщено параметр щодо тематичної належності термі-
на, що подавався у вигляді скорочень, наприклад: Провод – 1) (техн.) – про́від (-воду), 
дріт (дро́ту); 2) (бухг.) – за́пис (-су); п. бухгалтерский – бухгальте́рський за́пис; п. по 
счетам – за́пис на раху́нки [2: 171]; Дырокол (канц. принадл.) – пробива́ч (-ча) [2: 46]; 
Заводчик – виробничник (-ка); (животнов.) – стада́рник (-ка) [2: 49].
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СДМ-1930 мав низку лексикографічних параметрів та презентував багаторівневе 
усталення норм (орфографічний, фонологічний, граматичний, морфологічний, лексич-
ний рівні), що засвідчило всеохопне унормування (зокрема лексико-фразеологічне і гра-
матичне). Словник ділової мови мав потужну на той час джерельну базу порівняно із 
словниками попередніх років, що презентували ділову сферу.

Таким чином, більшість слів, що входили до реєстрів досліджуваного словника, 
мали елементи гніздування. Похідні слова мали формально зумовлену семантичну бу-
дову. Слова, що належали до словотвірного гнізда, мали високу частотність уживання, 
використовувалися в мовних штампах і кліше, тому супроводжувалися простими речен-
нями. Наприклад: Бездействовать – не працюва́ти, не ді́яти; (о лицах) – нічо́го не ро-
бити, бу́ти нечинним, недійовим; завод -вует – виро́бня стоїть, ваку́є; комиссия -вует – 
комі́сія нічо́го не ро́бить; машина -вует – машина гуляє; рабочая сила -вует – робо́ча 
сила гуляє [2: 11]; 

Явка – 1) (прибытие) – прибуття, о́каз (-зу) (Н); я. в суд – прибуття до су́ду, при-
буття на суд, о́каз пе́ред суд; я. личная – особисте прибуття, о́каз особистий; необ-
ходима личная -ка – тре́ба оказа́тися (прийти) особисто; явка всех членов президиу-
ма обязательна – а) бу́ти всім уча́сникам президії неодмі́нно; б) повинні прибу́ти всі 
уча́сники президії неодмі́нно; 2) (предъявление) – по́каз (-зу), пода́ння; явка документов 
производится от 10 до 2 часов дня – доку́менти подають з 10 до 2 години дня [2: 249].

На етапі становлення офіційно-діловий стиль української мови потребував закрі-
плення лексичних і фразеологічних одиниць, результатом чого стало упорядкування лек-
сикографічних праць саме такого спрямування. Хоч процес національного відродження 
було згорнуто 1932 р. і закінчився трагічно, праця мовознавців в унормуванні україн-
ської мови передусім у діловій сфері мала наукові засади. Саме тоді упорядкування слов-
ників певної сфери було вельми важким завданням, оскільки не було чіткого критерію 
щодо відбиття лексичного матеріалу. Загалом у словнику відбито стильову характерис-
тику, граматичні форми й характеристики слів. Певна ремарка у словнику відповідала 
усталенню певного рівня мови. 

Отже, СДМ-1930 став синтезом попередніх лексикографічних праць, у якому було 
відображено максимально кодифікаційні процеси мови загалом, лексико-фразеологічну 
систему і граматичні норми офіційно-ділового стилю української мови зокрема. Це не 
лише лінгвістичне відображення періоду становлення норм офіційно-ділового стилю 
української мови, а й інструмент ділового спілкування 20-30-х рр. ХХ ст. Показовим 
видається параметр сполучуваної слів, коли прочитання перекладу російського слова 
зводиться до низки українських відповідників щодо вмотивованого їх уживання. Такий 
параметр має своє функціонально-комунікативне призначення, принагідно виконує роль 
практичного порадника. Тож словник демонструє антропоцентричний підхід його упо-
рядників. 

Перспективи подальших розвідок. Проаналізована лексикографічна праця стано-
вить джерельну базу для вивчення кодифікаційних процесів в українській мові, порів-
няльного аналізу мовних явищ із сучасною картиною, виявлення і врахування принци-
пів, важливих для укладання сучасних словників.



78

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Боярова Л. Словникова кодифікація і термінологічна норма (90-і рр. ХХ ст. – поч. 

ХХІ ст.) / Л. Боярова // Українське мовознавство : міжвідомчий наук. зб. – Київ : 
Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2008. – Вип. 38. – С. 21-29.

2. Дорошенко М. Словник ділової мови. Термінологія та фразеологія (Проєкт) / М. До-
рошенко, М. Станіславський, В. Страшкевич. — Харків-Київ: Держвидав України, 
1930. — 260 с.

Тихоненко Е.В, к.ф.н., доцент
Харьковский национальный аграрный университет им. В.В.Докучаева, Харьков

ОТОБРАЖЕНИЕ КОДИФИКАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
В ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОМ СТИЛЕ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА 

(НА МАТЕРИАЛЕ «СЛОВАРЯ ДЕЛОВОГО ЯЗЫКА» М.  ДОРОШЕНКО, 
М.  СТАНИСЛАВСКОГО, В.  СТРАШКЕВИЧА)

Статья посвящена анализу кодификационных процессов в официально-деловом сти-
ле украинского языка на материале «Словаря делового языка» М. Дорошенко, Н. Ста-
ниславского, В. Страшкевича. Определены и охарактеризованы лексикографические 
параметры исследуемого источника. Отмечено, что этот словарь является синтезом 
предыдущих лексикографических работ, в котором были отражены максимально коди-
фикационные процессы языка в целом, лексико-фразеологическая система и граммати-
ческие нормы официально-делового стиля украинского языка в частности. На протя-
жении исследуемого периода обнаружена вариантность норм на лексическом, грамма-
тическом и словообразовательном уровнях. 

Ключевые слова: официально-деловой стиль, кодификация, словарь делового языка, 
лексикографические параметры, языковая норма, вариантность.
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THE REFLECTION OF CODIFICATION PROCESSES IN THE UKRAINIAN 
OFFICIAL AND BUSINESS STYLE 

(ON THE MATERIALS OF THE «BUSINESS LANGUAGE DICTIONARY» 
BY M. DOROSHENKO, M. STANISLAVSKY, V. STRASHKEVYCH)

The article is devoted to the analysis of the codifi cation processes in the Ukrainian offi cial 
and business style conducted on the materials of the «Business Language Dictionary» edited 
by M. Doroshenko, N. Stanislavsky, V. Strashkevych. The lexicographic parameters are deter-
mined and analyzed. It is noted that this dictionary is a synthesis of the previous lexicographi-
cal works, which refl ects the maximum codifi cation processes of the language, the lexical-
phraseological system and the grammatical norms of the Ukrainian offi cial and business style. 
The variation of the norms at the lexical, grammatical and word formations levels are observed 
during the study period. The article is of interest to specialists in the fi eld of the lexicography, 
the language history and the stylistics.

Key words: offi cial and business style, codifi cation, business language dictionary, 
lexicographic parameters, language norm, variant.
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ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ АТРИБУТИВНИХ
СЛОВОСПОЛУК З ОПОРНИМ СЛОВОМ ХОЛОД

У статті проаналізовано атрибутивні словосполуки, побудовані за атрибутивно-
субстантивною та субстантивно-субстантивною моделями (А1N1 та N1N2), до того 
ж на підставі інтегральних сем «негативне, нейтральне та позитивне ставлення до 
холоду» досліджувані номінації об'єднано у групи, у середині яких встановлено когнітив-
но-семантичні особливості; крім того, наголошено, що словосполуки, у семантичному 
складі яких наявна сема «негативне ставленням до холоду», не лише найбільш метафо-
ризовані та образні, але й такі, що точно й глибоко характеризують світосприйняття 
українця, попри те що кількісно номінації зі спільною семою «нейтральне/неемоційне 
ставлення до холоду» переважають.

Ключові слова: сема, інтегральна сема, словосполука, атрибутивно-субстантивна 
та субстантивно-субстантивна моделі словосполук. 

Наразі одним із важливих та актуальних питань «малого синтаксису» (синтакси-
су словосполук) вважають опрацювання об'єднань слів, що реченням не є. Як відомо, 
у реченні, якщо воно складається з двох і більше слів, виокремлюють словосполуки з 
різними типами зв'язків, з-поміж яких лише атрибутивний зв'язок завжди можна проілю-
струвати словосполукою, тому у фокусі нашої уваги опинилися найпоширеніші двоком-
понентні атрибутивні та субстантивні моделі з атрибутивним значенням А1N1 та N1N2. 
Опорне слово холод обрано через те, що воно є складником концепту «Погода» – одного 
з головних для розуміння світосприйняття, з-поміж них й українського народу. 

Матеріалом для досліджень стали двокомпонентні номінації із синтаксично стриж-
невим словом холод, що належать до атрибутивних (А1N1) та субстантивних (N1N2) сло-
восполук. Джерельною базою здебільше слугували українські словники ХХ ст.

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Вивчаючи атрибутивні складники 
лексеми холод, ми переважно спиралися на методи і прийоми атрибутивних сполук, за-
проваджені С.Г. Тер-Мінасовою [5], а також на семантико-когнітивний аналіз концептів 
З.Д. Попової та Й.А. Стерніна [3: 159–217].

Мета нашого дослідження – з'ясувати культурне поле українця з огляду на його став-
лення до холоду. Завдання полягають у виявленні відповідних сполук слів, вжитих у 
прямому значенні, і характеристиці їх за семантичними та когнітивними параметрами. 

Об'єктом стали двокомпонентні атрибутивні та субстантивні словосполуки з опо-
рним словом холод; предметом – семантичні й лексичні зв'язки лексем у словосполуках 
з опорним словом холод.

У роботі використано загальні (спостереження, аналіз, синтез), лінгвістичні методи 
(описовий, елементи дистрибутивного та компонентного аналізу), а також елементи ма-
тематичної статистики.
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З-поміж 332 словосполук з опорним словом холод як загальновживаних і відомих 
кожному носієві мови знайдено 189 (56,9%) номінацій, співвідносних з прямим значен-
ням лексеми холод як низької температури повітря, що умовно виокремлено у першу 
групу. Решту одиниць (143 – 43,1%), вжитих у непрямому значенні тієї самої лексеми 
як опорної («стан цілковитої байдужості, інертності, відчуття самотності, порожнечі, 
безнадії… // Дія, вияв чого-н., що викликає відчуття душевної порожнечі, пригніченос-
ті і т. ін.» та «безпристрасне ставлення до кого-, чого-небудь, відсутність зацікавлення, 
цілковита байдужість… // Вияв відчуженості, неприязні, ворожості» [7; 6: 1568]), буде 
розглянено у наступній статті. 

Як зазначено вище, переважну більшість досліджуваних словосполук побудовано 
за атрибутивно-субстантивною А1N1 (116 – 34,9%; звичайний, (не)очікуваний, нескінчен-
ний… холод) і субстантивно-субстантивною моделями N1N2 (37 – 11%; холод вітру, гли-
бини, далечі, зір, негоди, повітря…); 36 об'єднань слів (11%) утворюють ономасіологічні 
варіанти, ілюструючи, зокрема, синтаксичне варіювання [4: 174], як-то: зимовий холод – 
холод зими, ранковий (світанковий) холод – холод ранку (світанку), водохресний  холод – 
холод на Водохреща, галактичний холод – холод Галактики, тайговий холод – холод тай-
ги, льоховий холод – холод льоху тощо. Це очікуваний результат, позаяк модель А1N1 (річ 
та його ознака, яка розташована в препозиції щодо речі) продуктивна скрізь, мабуть, 
тому, що вона найкраще порівняно з рештою «співпрацює» з нашою свідомістю.

До того ж, ґрунтуючись на теорії С.Г. Тер-Мінасової [5: 27–39, 64–75] про вільні і 
зв'язані (невільні) атрибутивні сполуки, для яких характерні потужна конотативна за-
барвленість (йдеться про метасеміотичну мотивованість; такі сполуки повністю відірва-
ні від дійсності) і відсутність конотативності, неклішованість і клішованість (стійкість), 
екстралінгвістична несумісність і прийнятність, неузуальність і узуальність (узуальні 
сполуки ґрунтуються на природній сумісності предметів дійсності) тощо, можна зроби-
ти висновок про те, що ми маємо справу здебільше з невільними (зв'язаними) сполука-
ми (93 – 27,9 %; вологий, малопомітний, (не)відчутний, (не)помітний, (не)сильний, (не)
слабкий, нещодавній, сухий, тривалий холод…), решту (96 – 29 %) становлять одиниці, 
які належать до перехідного типу і перебувають на межі між вільними і невільними спо-
луками (жорстокий, пронизливий холод). 

Вищеописаний аналіз словосполук доречно доповнити когнітивним описом, 
об'єднавши сполуки у підгрупи за інтегральними семами «оцінення сили вияву холоду» 
(37 од.), «відчуття холоду» (18 од.), «ставлення до холоду як до (вкрай) неприємної 
особи» (9 од.), «деструктивність, аморальність, злочинність, агресія» («ДАЗА»; 11 
од.), «страх» (8 од.) і врешті, «загроза для життя» (4 од.) і «небажаність» (2 од.) тощо. 
До того ж номінації цих підгруп мають спільну сему «негативне ставлення до холоду». 

Так, словосполуки зі спільною семою «оцінення сили вияву холоду» розрізняються 
градосемою «слабкий – сильний – дуже сильний холод», а саме: (дуже) слабкий, зви-
чайний, несильний, ядерний… – дужий, міцний, неслабкий, сильний, смалький (розм.), 
шпаркий… – аномальний, екстремальний, надзвичайний, прикрий (заст. дуже сильний), 
рекордний, сибірський, хрещенський... Всередині цієї підгрупи виявлено утворення, 
«згуртовані» мікросемами, пов'язаними з когнітивною системою особистості (неуявлен-
ний, непомисленний холод), а також мікросемами, в основі яких наявні образи підземного 
царства (диявольський, пекельний холод), і такими, що вказують на відчуття від речовини, 
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яка має низьку температуру (крижаний, льодяний холод), а також на «повищену емоцій-
ність» (небувалий, неймовірний, неможливий холод), «надмірне збудження» (шалений/
скажений холод) До цієї групи належить і відомий фразеологізм з домінантною мікро-
семою «дуже низька температура повітря» – собачий холод, що, як відомо, є фразеологіз-
мом-калькою з німецької Hundekälte (букв. собачий холод).

У підгрупі «відчуття холоду» наявні одиниці, що характеризують тактильні відчут-
тя різного ступеня вияву, у яких обов'язкове посилання на цю ділянку когнітивної сфери 
людини, як-то: (не)відчутний, (ледь) відчутний, дуже відчутний, малопомітний, поміт-
ний. Решта одиниць віддзеркалює негативні тактильні відчуття, пов'язані з болем (жа-
лючий холод, колючий, кусючий, палючий, пекучий, щипучий…, гризотний, дошкульний, 
жагучий, нестерпний) і такі, що «просякають тіло наскрізь» (пронизливий, проникливий, 
(різкий) холод).

Як свідчать приклади, холод дошкуляв нашим предкам значно більше за спеку, че-
рез те що від холоду, певне, набагато складніше укритися порівняно зі спекою, що під-
тверджують і атрибутивні компоненти у підгрупі із семою «ставлення до холоду як до 
(вкрай) неприємної особи», позаяк холод вони означали, як злий, зловісний, клятий/
проклятий/проклятущий, лиховісний, мерзотний, надокучливий, настирливий, невід-
ступний, невідчепний тощо, і навіть більше, як безжальний, дикий, жорстокий, звірячий, 
знущальний, зрадницький, лютий, нелюдський, немилосердний, нещадний, убивчий…, з 
огляду на сему «ДАЗА». Холод становив велику небезпеку для людини, оскільки міг 
бути всенищительний/нищівний, згубний, руйнівний, смертоносний (підгрупа із семою 
«загроза для життя»). Згадаймо, до речі, що в давніх пам'ятках української культури 
можна спостерігати певний паралелізм образів холоду (морозу) і смерті, яким властива 
симетрія внутрішньої динаміки, що відбито у давніх закляттях [1: 322].

Про холод йшлося, як про жахливе, кошмарне, лячне, моторошне, страхітливе/
страхітне/страховинне, страшне, страшенне... явище, мабуть, тому подані словоспо-
луки доречно об'єднати інтегральною семою «страх», оскільки «образ холоду лежить в 
основі концепту «страх» [2: 40].

А проте ми зафіксували кілька номінацій (7 од.), у яких відображено позитивне став-
лення до холоду та які, за нашою класифікацією, входять у різні підгрупи. Наприклад, 
у семантичному складі одиниць жаданий, бажаний, довгоочікуваний холод наявні семи 
«прагнення» і «час»; словосполука приємний холод належить до групи, у якій схаракте-
ризовано базовий рівень біоемоцій приємний-неприємний; атрибутив незлий (холод) на-
зиває рису, притаманну особі і/або тварині. Репрезентовані синоніми рятівний/рятівни-
чий/спасенний холод об'єднала сема «усунення загрози для життя», і врешті, номінація 
бадьористий холод стосується позитивного психічного (емоційного) стану особистості. 
Варто зазначити, що ці словосполуки є радше винятками на номінативному полі усього 
негативного (89 од.), висловленого щодо холоду. 

Як було вказано вище, всі вони, за винятком певних одиниць, вжитих у прямому зна-
ченні (аномальний, відчутний, дужий, (дуже) міцний, незвичайний, незвичний, нестерп-
ний… холод), є антропоморфними метафорами та уособленнями (диявольський, клятий, 
лютий, мерзотний, надокучливий холод…) або гіперболами, створеними на різному 
семантичному ґрунті. Такі номінації стосуються когнітивної сфери особистості (неуяв-
ленний, непомисленний, нестерпний холод), афективної сфери (небувалий, неймовірний, 
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неможливий, нескінченний), а також одиниці із семою «надзвичайний своїм виявом» – 
екстремальний, рекордний холод. 

Крім того, у метафоричних та гіперболічних словосполуках лексема холод набуває 
додаткових семантичних відтінків, не зафіксованих у словникових статтях, як-то: холод 
як біль, як відхилення від норми, як сильне збудження, як злочин, як пекло, як дуже 
холодна речовина, як смерть, як страх… І то попри те що ми аналізували двокомпо-
нентні сполуки з опорним словом холод у прямому значенні, можна додати, що своїм 
семантичним корінням ці номінації сягають у неактуалізоване поле сполук з тим самим 
стрижневим словом, вжитих у переносному значенні, наприклад, одиниці безмежний і 
нескінченний холод імпліцитно пов'язані не лише з поняттям простору і часу, але й з по-
няттями прикрість, роздратування, а також невідомість, а значить, страх, через те що в 
основі невизначеності завжди приховано страх.   

Одночасно ми зареєстрували 93 словосполуки, що не містять чітко виражених ко-
нотативних сем, які не є метафорами, принаймні з погляду синхронії, та які відбивають 
здебільше нейтральне (неемоційне і/або малоемоційне) ставлення до холоду і мають 
характер констатування. Ці номінації переважно об'єднані семами «простір» (45 од.), 
«час» (31 од.), «природні явища» (3 од.), «речовина» (9 од.), «насиченість повітря 
водою» (3 од.) та прогностичною семою (2 од.; передбачуваний, прогнозований холод) 
тощо, які відрізняються певними особливостями, описаними нижче. 

Оскільки холод існує в просторі і часі, найбільшу підгрупу утворюють одиниці з ло-
кальною і часовою семами. Обидві підгрупи складаються з дрібніших угруповань номі-
націй, «згуртованих» відповідними семами. Так, номінації з інтегральною семою «про-
стір» становлять утворення із семами «”холодне” місце на Землі» (високогірний холод 
(холод високогір'я), північний холод (холод Півночі), тундровий холод (холод тундри)…, а 
також холод печери, прірви, пустелі, ущелини…, до того ж холод Аляски, Балтики (розм.), 
Ґренландії, Далекого Сходу, Забайкалля, Карелії, Колими, Курил (розм.), Лапландії…), 
«холод поза Землею» (холод зір, Всесвіту (всесвітній), космосу (космічний), Місяця (мі-
сячний)…), «холод, пов'язаний з абстрактними географічними поняттями» (холод глибіні, 
далечі/далини…), «холод у будівлі і/або в її частинах» (холод в'язниці/тюрми – в'язничний/
тюремний холод, льоховий холод – холод льоху, підземельний холод – холод підземелля, хо-
лод казематів, острогу). Особливість підгрупи з локальною семою полягає в тому, що 
її структурують номінації, кількість яких фактично необмежена, позаяк відомо багато 
місць, де трапляються низькі температури. З попередньою підгрупою семантично межує 
підгрупа номінацій із семою «природні явища» (холод вітру, негоди, повітря), оскільки 
їхніми субстантивними компонентами є географічні поняття.

Однією з кількісно найбільших є підгрупа словосполук із семою «час», що має у сво-
єму складі одиниці з дрібнішими семами, як-то: «пора року» (зимовий, осінній… холод), 
«період протягом місяця» (січневий, лютневий, березневий… холод), «період від одного 
дня до кількох років» (сьогоднішній, (поза)торішній, (після)завтрашній, нещодавній… 
холод), «період протягом доби» (світанковий/ранковий (холод світанку/ранку), перед-
світанковий/(перед)ранній/досвітній/досвітчаний/надранній     /передсвітній (останній 
прикметник рідко вживаний) /переддосвітній, вечірній, нічний… холод), «період свят» 
(різдвяний, хрещенський/водохресний холод). 
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Атрибутивні компоненти номінацій підгрупи зі спільною семою «речовина» нале-
жать до речовин, у разі доторку до яких виникає відчуття холоду (сталевий/крицевий 
холод – холод сталі/криці, металевий холод – холод металу, кам'яний холод – холод каме-
ня…); більшість з цих номінацій, як і номінації на позначення свят, вживаються у прямо-
му й переносному значеннях (льодяний/крижаний холод – холод льоду/криги), приміром, 
у реченнях Замість серця – холод криги або Замість серця – холод крижаний.

Особливістю попередніх підгруп, «скріплених» семами «час», «простір» і «речови-
на», є найбільша кількість синтаксичних варіантів на взір передсвітанковий холод – хо-
лод передсвітанку, тайговий холод – холод тайги…, а також цементний холод – холод 
цементу, тобто всі синтаксичні варіанти першої групи, наявні у трьох вищеназваних 
підгрупах, як звичайно, не метафоризуються на рівні синхронії, оскільки вказують  на 
певний період часу, місце і речовину. Однак більшість питань складно пояснити з по-
гляду синхронії, приміром, чому одні сполуки (металевий холод і холод металу) можна 
вживати в прямому і в переносному значеннях, а бетонний/цементний холод і холод бе-
тону/цементу ні. Все це ще потребує докладного вивчання. 

Остання розглядувана підгрупа, до складу якої входять номінації із диференційною 
семою «характеристика холоду залежно від насиченості повітря водою» (вологий/вогкий, 
сухий холод і сирий холод – холод сирості), цікава тим, що атрибутиви вогкий/вологий/
сирий є синонімами, проте у мовленні часто-густо вживають атрибутивну конструкцію 
з компонентами вогкий/вологий (холод), та не використовують субстантивну холод воло-
гості/вогкості, однак з компонентами сирий, сирість, які, сполучаючись зі словом холод, 
утворюють синтаксичні варіанти з перевагою субстантивної моделі N1N2 (холод сирос-
ті), спостерігаємо інакшу картину. Це трапляється, на нашу думку, тому, що в інтенсі-
оналі семного складу вологі/вогкі речовини, повітря, клімат… немає семи «холодний», 
яка, своєю чергою, може міститися хіба що в імплікаціоналі, проте в інтенсіоналі семно-
го складу лексем сирість, сирий наявна сема «зниження температури довкілля». 

Висновки. Отже, на підставі вищезазначеного можна звисновкувати: по-перше, роз-
глянені словосполуки є невільними (зв'язаними) (93 – 27,9 %) або належать до перехід-
ного типу і перебувають на межі між вільними і невільними сполуками (96 – 29 %); по-
друге, через те що холод шкодив людині більше за спеку, принаймні на території Укра-
їни, оскільки для протистояння йому людині потрібно було докласти великих зусиль,  
атрибутивні компоненти 89 словосполук (26,5 %) відображають негативне ставлення до 
холоду; по-третє, близько 70 з них є антропоморфними метафорами та уособленнями 
або гіперболами, створеними на різному семантичному ґрунті, і то у метафоричних та 
гіперболічних словосполуках лексема холод набуває додаткових семантичних відтінків, 
не зафіксованих у словникових статтях (холод як біль, як відхилення від норми, як сильне 
збудження тощо); по-четверте, словосполуки, співвідносні з прямим значенням синтак-
сично стрижневої лексеми холод, побудовано здебільше за атрибутивною моделлю (А1N1 – 
116 од.) як з найпродуктивнішою з-поміж решти через її найкращу сприйнятливість на-
шою свідомістю. Крім того, формально кількість словосполук з інтегральною семою 
«простір» може бути нескінченною, позаяк на планеті Землі існує багато місць, де пере-
важають низькі температури. А втім, наразі утворення зі спільною семою «негативне 
ставлення до холоду» (89 од.) залишається змістовно найбагатшим і найхарактернішим 
для світосприйняття, зокрема українця.
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ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИКИ АТРИБУТИВНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ 
С ОПОРНЫМ СЛОВОМ ХОЛОД

В статье проанализированы атрибутивные словосочетания, построенные по 
атрибутивно-субстантивным и субстантивно-субстантивным моделям (А1N1 и N1N2), 
к тому же на основании интегральных сем «негативное, нейтральное и позитивное 
отношение к холоду» исследуемые номинации объединены в группы, в середине которых  
установлены когнитивно-семантические особенности; кроме того, подчеркнуто, что 
словосочетания, в семантическом составе которых наличествует сема «негативное 
отношение к холоду», не только самые метафоризированные и образные, но и такие, 
которые точно и глубоко характеризуют мировосприятие украинца, вопреки тому, что 
количественно номинации с общей семой «нейтральное/неэмоциональное отношение к 
холоду» преобладают.

Ключевые слова: сема, интегральная сема, словосочетание, атрибутивно-субстан-
тивная и субстантивно-субстантивная модели словосочетаний. 
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SEMANTIC PECULIARITIES OF THE ATTRIBUTIVE COLLOCATIONS WITH 
THE BASIC WORD “KHOLOD” 

(“THE COLD”)
The article investigates the attributive collocations formed according to the attributive-

substantive and substantive-substantive models (А1N1 and N1N2). Besides, on the basis of the 
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integral semes “negative, neutral and positive attitudes to the cold” the studied nominations 
are combined into the groups with the cognitive and semantic peculiarities being established 
within each of the groups. Furthermore, the article stresses the fact that the collocations with 
the seme “negative attitude towards the cold” in their semantic structure are not only the most 
metaphorical and fi gurative, they are the ones that characterise the Ukrainian mentality in a 
precise and profound way despite the fact that they are outnumbered by the nominations with 
the common seme “neutral/unemotional attitude towards the cold”. 

Key words: seme, integral seme, collocation, attributive-substantive and subnstantive-
substantive collocations models.
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LINGUISTIC PECULIARITIES OF TERMS USED IN MODERN ENGLISH 
SCIENTIFIC AND TECHNICAL LITERATURE

The article deals with the linguistic peculiarities of terms used in modern English scientifi c 
and technical literature. The author of the article investigates the linguistic nature of a term, its 
lexical and grammatical features, considers distinguishing characteristics of terms and non-
terms, terms and everyday words, terms and the items of nomenclature, analyzes their types 
and classifi cation.

Key words: linguistic peculiarities of terms, terms and everyday words, terms and non-
terms, terms and the items of nomenclature, types and classifi cation of English scientifi c and 
technical terms.

Term as a word of special languages used for professional or scientifi c purposes to represent 
scientifi c or technical concepts is the main unit of terminology. Terminology nowadays is as 
an independent branch of linguistics summarizes the experience of terminology works and 
terminology phenomena to describe and represent terminological concepts of technical and 
scientifi c writing and documentation. Many terms used in modern English scientifi c and 
technical literature are fast borrowed into general language vocabulary but some of them still 
exist in the language as special words. The main aim of the article is to consider the linguistic 
peculiarities of modern English scientifi c and technical terms, to identify their distinguishing 
features, to determine general characteristics of terms and non-terms or common words, terms 
and the items of nomenclature, to analyze their types and classifi cation.

According to the defi nition given in the dictionary “term” (from Latin Terminus) is a special 
word or word combination from a defi nite professional subject fi eld used for professional 
communications. Term as a word defi nition of a concept comprises a concept system of a 
defi nite subject fi eld of professional knowledge and defi nes the concept” [3: 247].

Terminologists proposed different defi nitions of a term emphasizing various linguistic 
features. For example, A. Reformatskiy claimed that “any term could be a word but not 
any word could be a term because a term was limited by the sphere of its usage” [6: 104]. 
O. Akhmanova considered a term as “a word or word combination of special (scientifi c, 
technical and etc.) languages created, accepted or borrowed for exact special concepts and 
defi ned special notions” [10: 95-96.]. V. Lejchyk supposed that “term as a lexical unit of a 
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defi nite language for Special Purposes identifi ed general, concrete or abstract concept of a 
special subject fi eld of knowledge or human activity” [4: 21].

All defi nitions of a term summarize the general characteristics that term is a word or word 
combination used to identify a concept, notion, quality or process peculiar for a defi nite subject 
fi eld of science or technology. Terms are used more often than words for identifying scientifi c 
and technical concepts because terms are more recognizable in the boundaries of their usage 
sphere. Moreover, term is a linguistic sign of a concept and it is dependent on a concept. This 
linguistic sign includes a single word or a set of words, fi xed phrase, used only for denoting a 
special concept. Most terminologists point out that a term combination or phrase consisting at 
least of one term can include two, three and more elements and is called a term combination 
with multi elements.

The main function of a term is defi nitive: terms and term combinations are used for 
logical defi ning and representing scientifi c or technical concepts easily understandable 
for professionals. D. Lotte, the founder and theorist of modern terminology introduced the 
following term requirements such as brevity, monosemy, motivation, simplicity, correlation 
with other terms in the same terminology system [5: 34]. It means that an ideal term should be 
very simple, have only one semantic meaning in the boundaries of one terminology system, 
correlate with other terms of one terminology system and be recognizable.

Some linguists add that term should be semantically neutral or i.e. non-emotional in its 
lexical meaning [2; 8]. It means that term should have only a semantically neutral meaning 
without any connotations. In spite of its non-emotional nature, a term may have a fi gurative or 
emotionally coloured lexical meaning only when it is used in informal or colloquial speech. 
However, in that case a term becomes a common word.

As term is an instrument of scientifi c intentions and a tool of producing activity, it is 
artifi cial and recognizable in its nature linking with a defi nite terminology system. In general, 
there are standard norms of term formation distinguishing terms from other words of general 
language. We can understand the meanings of terms on their morphological structures because 
terms should be motivated. Furthermore, the sphere of its usage limits term as it is created 
for professional communication. That is why we hardly understand the words “zeugma”, 
“apocope”, “asyndeton”, “polysendeton” and others if we do not study philology.

Another special linguistic peculiarity distinguishing a term from a non-term is that a term 
as a linguistic sign should have a defi nition [1:19]. How can we distinguish terms from non-
terms or words of a general language? The division lies between factual and linguistic. In spite 
of the large number of books and articles on terminology, the methodology of researching in 
this fi eld of science is not deeply developed. Firstly, O. Akhmanova introduced the ideas to 
distinguish terms from non-terms in the famous philological research. The linguist investigated 
the nature of a term and met the problem of its defi nition. O.Akhmanova considered several 
words such as sugar, soap and others used as common words and as chemical terms [10: 72-
74]. For instance, the word “sugar” as a non-term is simply a “sweet substance obtained from 
various plants” while to a general language user it is “a sweet taste of sugar that is of primary 
importance”, whereas a chemist thinks of it as “a sweet carbohydrate” of the class of organic 
compounds with general formula.

When the defi nition of “sugar” in general vocabulary is deeply analyzed, it shows the 
defi nition is based on the characteristics easily understandable and recognizable for a common 
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language user. If we compare the common defi nition of the word “sugar” with the scientifi c 
defi nition, the difference between them becomes completely obvious. 

In the case of a scientifi c defi nition, the whole system is completely different. A chemist 
does not think of “soap” as of an item used for washing and cleaning but as of “salt of a 
higher fat acid”. In chemistry, the word “soap” denotes a class of organic compounds viewed 
a completely chemical system. Thus, it is defi ned as “a water-soluble compound created by a 
reaction between caustic soda (sodium hydroxide) or caustic potash (potassium hydroxide) 
with animal and/or vegetable fats (oils)” [9]. Compared two defi nitions, we can trace a certain 
semantic link between the chemical meanings of “sugar”, “soap” and non-chemical ones. A 
common language user and a chemist understand these two words quite differently, as they are 
parts of two different lexical subsystems.

What happens when the same lexical units are used in both a general language and scientifi c 
terminology? There are many characteristics used to indicate a concept (shape, location, class, 
the parameter of hardness/softness), but we can say that a pillow is soft or somebody’s skin 
is soft. Could we call snow soft? - Only metaphorically, probably. Of course, we can lie on 
the snow and compare it with ice but we cannot compare snow with other things, which are 
actually soft. If we come to Kyiv and look at the snow lying on the ground in winter, we will 
be able to feel that it is not soft at all. It is a solid mass, well compressed and stay compressed 
sometimes for months until the end of winter. Therefore, we can conclude that these defi nitions 
have no similarity with the original meaning. These are descriptions based on very arbitrary 
characteristics, factors, and, what is the most important, all these characteristics are completely 
social linguistically conditioned.

Thus, the division between terms and non-terms is the difference between common, 
general and scientifi c defi nitions or terms. The scientifi c defi nition is not social linguistically 
conditioned, i.e. it has nothing similar with sociolinguistics of a certain country. The defi nitions 
of “soap” or “snow” become scientifi c only, if they raise to extranational level getting the 
meaning of universal truth. So, terms can only be understood in the links between special 
languages and scientifi c communication to signify concepts.

Non-terms in the language for the special purposes are usual phenomena of special 
communication. These are words of a general language used in terminological texts and 
even combinations, for example, in biology texts we can fi nd: “it corresponds to a certain 
class”/«співвідноситься з окремим класом»; “cell breathes”/ «клітина дихає»; “the 
process of photosynthesis continues in the chloroplasts (chlorophyll grains)”/ «процес 
фотосинтезу йде (тече) у хлоропластах (хлорофілових зернах)». In mathematic texts we 
can read: “axiom starts without the proofs”/ «аксіома приймається без доведень»; “to take 
integral”/«отримати інтеграл», “to restore perpendicular”/ «відновити перпендикуляр»; 
“function grows”/ «функція зростає». In the texts of the metallurgical science: “to add fl uxes 
into the furnace”/ «додавати флюси у піч»; “blast furnace works”/ «домена піч працює»; 
“furnace goes hotly (coldly)”/ «піч йде гаряче (холодно)»; “the temperature of furnace gas 
grows/falls”/ «температура пічних газів зростає /падає».

The problem of distinguishing terms from non-terms (everyday words) and establishing 
the boundary between them is vital. The criterion of “terminological defi nability” is based on 
systemic comparison of scientifi c defi nitions with the explanatory ones found in “general” 
(non-terminological) dictionaries. Some scholars identify terms-professionalisms, the words 
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or phrases used by a professional group of people. These words are also named “professional 
slang” or “argo”, i.e. professional words defi ne special notions, equipment, products, working 
processes, tools and etc. Professionalisms differ from terms because terms represent offi cial 
scientifi c names of notions and concepts, whereas professional words are used in informal 
style and communication, in daily speech between colleagues at work. Professionalisms are 
non-offi cial words, often emotionally coloured, cp.: properties – props, fi nal exams – fi nals 
and others. Unlike terms, professional words cannot be used in offi cial documentation and oral 
speech, only in non-offi cial, familiar situations.

All professional languages are also based on a nomenclature. Nomenclature is a word (from 
Latin nomenclatura means “a list of words, categories, concepts”) used in special terminology. 
On the other hand, nomenclature is a system of abstract notions and coding signs to express 
defi nite concepts of science and technology in the most convenient way. However, terms 
should be distinguished from items of nomenclature because it will not be possible to compile 
terminological dictionaries of a reasonable size for many sciences especially the technical ones. 
The items of nomenclature are extensive; its number is increasing every day in all different 
fi elds of human knowledge and human life. The main difference between terminology and 
nomenclature should be explained with denoted concepts. If the word “nylon” denotes a 
general concept, it is a term; if it is the name given as the label attached to the object, then 
word “nylon” becomes a completely abstract symbol or nomenclature item. Nomen (the item 
of nomenclature) is a relevant mark of the concept, which does not identify its lexical meaning 
[1:23].

Another difference is shown in the defi nitions of a term and nomenclature as concepts: 
nomenclature is a list/ number of notions otherwise; a term is used in a defi nite special sphere of 
human activities: economic nomenclature (a list of goods and products and their classifi cation), 
chemical nomenclature (a list of chemical elements and formula), geographical nomenclature, 
medical nomenclature and etc.

Terminologists made several attempts to classify terms of scientifi c and technical literature. 
The fi rst classifi cation divides terms on the base of their graphic expression, such as:

 symbolic representations (terminological abbreviations, alphanumeric codes; 
graphical symbols, audiovisual symbols; or combinations of them – USB, FTP, H2O, H2SO4, 
@, %, mph, g, H-bomb);

 descriptive representations (defi nitions, explanations as linguistic descriptions of 
concepts; pictures, charts, graphics as graphical/pictorial descriptions of concepts, combinations 
of them).

Under to the usage sphere, terms of modern English scientifi c and technical literature 
can be divided also into general professional, special professional, intersectional professional 
and narrow specialized professional ones. General professional terms are used in different 
fi elds of science and technology and can be understood fast and easily without any additional 
knowledge. Special professional terms are used only in special professional fi elds. Intersectional 
professional terms or trans-terms are used in several professional fi elds, for instance, medical 
terms are often used in computer technology terminology, and economic terms are used in 
social science. The narrow specialized terms are used only in one professional subject fi eld. 
For example, some linguistic terms, such as paradigm, modality, assimilation, allomorph, 
morpheme, are not always clear unlike word, language, bilingual, synonymy, antonymy and 
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others. There are terms, which belong to scientifi c or technical terminologies and nomenclature, 
narrow scientifi c and narrow technical terms.

On their morphological structure terms can be divided into primary and derived (electric – 
electricity). Derived terms can be formed with affi xes (prefi xes and suffi xes), with conversion 
(chlorine – to chlorine; to fall out – fallout) or with reversion or back formation (to cherry-pick – 
cherry-picker).

Terms of modern English scientifi c and technical literature can be divided by their structure 
into: 

1. Simple consisting of one word: circuit – електричний ланцюг, voltage – напруга, 
appliance – електричний побутовий пристрій.

2. Compound consisting of two words written together or with a hyphen: download – 
вносити інформацію у комп’ютер, hydrodynamics – гідродинаміка.

3. Term-combinations consisting of multiple elements: circuit breaker – автоматичний 
перемикач, electric motor – електричний двигун, hydraulic unit – гідравлічний пристрій.

4. Shortenings or shortened terms consisting of letters, signs and numbers: DL – down 
load завантажити, ASAP – as soon as possible якого можна швидше, WIP - work in 
progress робота у процесі виконання, NRN – no reply necessary відповідь не потрібна, to 
rev (revolve), to tab (tabulate), to vac - to vacuum, acdc (electrical current), VHF (Very High 
Frequency) and others.

The international system of Units (SI) defi nes measurement abbreviations or more 
accurately “symbols” (letters from Latin, Greek and other languages) such as ms from the two 
fundamental SI units meter and second, g from gramme, ha from hectare respectively.

The most interesting terminological classes are shortened terms (shortenings, clipped terms, 
blending or portmanteaus, abbreviations, initialisms and acronyms). Shortened terms are very 
popular in scientifi c and technical literature and in professional communication, because they 
save place and time and it becomes necessary to give more and more information in the shortest 
way. Some scholars claim that the use of abbreviation and initialisms has been popularized with 
the emergence of Sort Message Systems (SMS) in order to fi t messages into the 160-characters 
limit of SMS. There are also linguistic causes of the appearance of abbreviated words and word 
groups, such as the demand of rhythm, which is satisfi ed in English with monosyllabic words. 
The development of modern technology give the rise of new very productive shortenings, 
affecting the structure and vocabulary of the national language.

Acronyms are abbreviations formed with the initial letters of term-combination or the 
fi rst syllabuses of shortened terms or terminological phrase. They are written together and 
pronounced like one word: SOAP/soup/ – Simple Object Access Protocol for exchanging 
information among computers; CLASS /kla:s/ – Computer-based Laboratory for Automated 
School System, radar - radio detecting and ranging and others. Acronyms have become so 
popular that their number justifi ed by the publication of special dictionaries [11].

Clipping is a type of shortening when one part of term or term-combination is taken 
away, as a result, the new terminological form appeared. In clipped or shortened terms the 
retained part is not changed phonetically, but spelling of the term is changed, e.g., double – dub, 
navigation – navig, specifi c – spec, prefabricated – prefab.

Another type of shortening is blending. Blending is a type of compounding shortened terms 
or parts of terms into one new word. This process of word formation is also called telescoping, 
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because the terms seem to slide into one another like sections of a telescope, e.g., shoran 
(short-range navigation), radiotrician (radio + electrician). 

English portmanteaus are the type of blending when the beginning of one word is combined 
with the fi nal part of another word. As this process is popular in modern English, terms are also 
changed into portmanteaus, for instance the word “bit” used in computing (as in “megabit”) 
is a portmanteau of ”binary” and “digit” (its development is connected with the fact that “bit” 
already was an English word meaning a small amount of something). The following type of 
blending is less common than portmanteau words in English, formed with the initial parts of 
two words: cyborg = cybernetic + organism, modem = modulator + demodulator.

The phenomenon of terminological abbreviation attracts attention of many linguists who 
analyze abbreviated words in different languages, their place in the language system, ways of 
forming abbreviations, their structural and semantic peculiarities, and the conditions of their 
appearance in speech. At present scholarships point out “the abbreviation explosion” in modern 
scientifi c and technical literature taking part in all world languages [7: 13]. This process occurs 
not only with the multi elements term combinations but also with the terms consisting of one 
word. Many homonymous forms of initial abbreviations exist in the professional language 
causing some diffi culties at the process of their translation. That is why the fi rst step in the 
process of term translation is to defi ne terminology system of the text and to fi nd the proper 
meanings of terms in the dictionary. Sometimes English terms of scientifi c and technical 
literature are explained and defi ned in the reference of the source text, notes, glossaries, subject 
indexes and others.

In the end of the article considered the linguistic peculiarities of terms used in modern 
English scientifi c and technical literature and their distinguishing features as a main unit of 
terminology it can be concluded that terms often express concepts, notions and processes of 
science and technology. Scientists often create new concepts in their researches using terms. 
However, due to the massive development of science and technology, terms gradually become 
the part of general language.

The main function of a term is to give defi nition. Term is a very peculiar type of word used 
as a sign in in many aspects of scientifi c and technical knowledge, comprising terminology 
systems, professional or subject fi elds. Term is artifi cial in its nature, recognizable and motivated 
or correlated with other terms of one terminology system or subject fi eld. In accordance with 
various researches, an ideal term should be monosemantic in the boundaries of its usage sphere 
possessing only one lexical meaning. The lexical meaning of a term remains stable until the 
new concept with the same term appears. This view on the nature of a term is very idealistic. 
Nowadays the process of terminological polysemy is traced.

When term is used in a defi nite scientifi c or technical fi eld, it should be non-emotional or 
semantically neutral without any additional connotations. However, term may have a fi gurative 
or emotionally coloured meaning only when it is used in literary or colloquial speech. In this 
case, term becomes an everyday word.

There are different classifi cations of English scientifi c and technical terms in modern 
terminology: on the base of their graphic expression, on the semantic links, the sphere of usage 
and morphological structures. The most common types of the terms used in modern English 
scientifi c and technical literature are shortened and term combinations.
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ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНІВ СУЧАСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ 
НАУКОВ-ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Стаття присвячена лінгвістичним особливостям термінів сучасної англомовної 
науково-технічної літератури. Автор статті досліджує лінгвістичну природу терміну, 
його лексичні і граматичні особливості, розглядає відмінні риси термінів і нетермінів, 
термінів і звичайних слів, термінів і номенклатури, аналізує типи термінів і їхню 
класифікацію.

Ключові слова: лінгвістичні особливості термінів, терміни і звичайні слова, 
терміни і нетерміни, терміни і номенклатура, типи і класифікація англомовних науково-
технічних термінів.
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Статья посвящена лингвистическим особенностям терминов современной 
англоязычной научно-технической литературы. Автор статьи исследует 
лингвистическую природу термина, его лексические и грамматические особенности, 
отличающие черты терминов и нетерминов, терминов и обычных слов, терминов и 
номенклатуры, анализирует типы и классификацию терминов.
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КОМІЧНЕ ЗАБАРВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ ПРОЗИ ШЛЯХОМ ТРАНСФОРМАЦІЇ 
ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ

Стаття присвячена дослідженню фразеологічного рівня прозового твору як найбільш 
показового при порівневому лінгвістичному аналізі. Проаналізовано типові випадки 
трансформацій фразеологічних одиниць, що сприяє виникненню комічного ефекту в 
сучасній англомовній прозі. Відносна частотність використання трансформованих, 
власне авторських фразеологізмів, є характерною рисою індивідуально-авторського 
стилю К. Воннегута, М. Спарк, І. Шоу.

Ключові слова: художній прозовий твір, комічне, фразеологізм, трансформація, 
ідіостиль.

Постановка проблеми. Зазначимо, що впродовж історії дослідження 
фразеологічних одиниць (далі – ФО) з доробку вітчизняних та зарубіжних лінгвістів 
заслуговують на увагу відкриття і напрацювання, присвячені явищу трансформації 
сталих словесних виразів. Слушною, на наш погляд, є думка дослідниці Л. І. Пац, що «в 
межах фразеологічного фонду будь-якої мови врівноважують один одного два процеси: 
з одного боку, – це відносна усталеність компонентів фразеологізму, що намагається не 
допустити довільної заміни будь-якого з них, з іншого – варіювання та трансформації, 
що зумовлюють структурно-семантичні видозміни стійких словосполучень, викликані 
комунікативними та прагматичними настановами» [5, c. 140].

Повсякчасний жвавий науковий інтерес до подібного роду видозмін викликаний, 
по-перше, багатогранністю й різноаспектністю вивчення проблеми варіювання та 
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трансформацій фразеологізмів; по-друге, основною причиною їхньої появи – постійним 
поповненням фразеологічного складу мови новими одиницями, що власне і зумовлює 
актуальність нашої розвідки. 

Наразі маємо солідну теоретичну і практичну базу лінгвістичних досліджень, 
проведених на матеріалі різних мов, за такими пріоритетними напрямками: 1) специфіка 
фразеотворення та визначенні складу термінологічної підсистеми «фразеологізація»; 
2) аналіз продуктивних способів модифікації фразеологізмів у текстах ЗМІ та періодиці; 
3) різноаспектність функціонування ФО у контексті прецедентності; 4) вивчення 
проекцій ФО як лінгвістичних та лінгвокультурологічних висловлювань і їхня реалізація 
в культурному просторі; 5) типізація трансформування фразеологічних зворотів у 
художньому (прозовому/поетичному) тексті; 6) розгляд найбільш поширених моделей 
стилістичного використання ФО та їхніх видозмін. Зазначені питання висвітлено 
в працях багатьох учених, як маститих науковців, так і дослідників-початківців: 
О. Д. Пономарів, В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко, Л. І. Пац, Н. Г. Скиба, О. А. Ільченко, 
Л. Г. Скрипник, О. Г. Важеніна, Ж. В. Краснобаєва-Чорна, В. М. Білоноженко, 
І. С. Гнатюк, М. М. Гавриш, С. Н. Денисенко, М. Т. Демський, М. В. Жуйкова, 
Ю. Ф. Прадід, В. П. Скнар, Н. П. Щербань, Н. М. Ліпіна, Т. В. Здіховська, О. В. Коваль, 
Л. Б. Давиденко, О. М. Коломієць, Н. О. Бойченко, С. П. Коновець, А. О. Савенко, 
А. В. Кунін, А. Насіціоне, А. П. Коуві, Ч. Фернандо, А. Маккай, П. Ховарс, А. Урей [1–8].

Мета статті – проаналізувати типові випадки трансформацій ФО, що сприяє 
виникненню комічного ефекту в сучасній англомовній прозі. Досягнення поставленої 
мети передбачає розв’язання таких основних завдань: виокремити різновиди категорії 
комічного; визначити роль фразеологічного рівня при порівневому аналізі художнього 
прозового дискурсу; охарактеризувати поняття «трансформація» в сучасному 
мовознавстві; системно описати способи видозмін ФО, якими послуговуються автори 
сучасних оповідань.

Матеріалом нашого дослідження слугують англомовні прозові твори малих форм 
найвидатніших письменників сучасної літератури: Мюріел Спарк (1918–2006), що 
входять до збірки оповідань «На публіку. Оповідання» (“The Public Image. Stories”) [10], 
Курта Воннегута Молодшого (1922–2007), що входять до збірки оповідань «Вербна 
неділя. Ласкаво просимо до Мавпятнику» (“Palm Sunday. Welcome to the Monkeyhouse”) 
[11] та Ірвіна Шоу (1913–1984), що входять до збірки оповідань «Короткі оповідання. 
П’ять десятиліть» (“Short Stories. Five Decades”) [9].

Сучасній прозі, англомовній зокрема, притаманна специфічна комічна модальність, 
яка є засобом вираження авторської позиції й оцінки. Міркуючи про обсяг категорії 
комічного, переважна більшість дослідників відзначає її відмежованість від таких 
суміжних категорій і явищ, як смішне, веселе, сміх, дотепність. Зміст категорії комічного 
становить сукупність її варіантів. У нашому випадку ми виходимо з того, що категорія 
комічного являє собою родовий термін і включає такі змістовні види: гумор, іронію, 
сатиру, сарказм і чорний гумор.

Як доводять наші спостереження, різновиди комічного функціонують на рівні 
глибинного смислу тексту, що являє собою узагальнений, не прив’язаний до окремих 
мовленнєвих складових, зміст, і є витвором численних підтекстових смислів, відбитих 
у мовленнєвій тканини цілого тексту. Як відомо, реалізуючи притаманну будь-якому 
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художньому тексту естетичну функцію, одиниці різних рівнів, які складають прозову 
структуру, здатні нести естетичне навантаження різного ступеня, тому рівні мови і рівні 
прозового мовлення збігаються не в повному обсязі. 

Текстова реалізація іронії/сатири тощо як макрофігури (її вживання в широкому 
контексті, в певній текстовій єдності) на глибинному рівні відбувається за рахунок 
сукупності мовностилістичних засобів її вираження на певних мовленнєвих рівнях 
(фонетичному, графічному, морфологічному, словотвірному, лексико-семантичному, 
фразеологічному, синтаксичному, стилістичному, концептуалізуючому) або їх перетині 
як у структурі авторської оповіді, так і в мовленні персонажів.

Зупинимося більш детально на фразеологічному рівні, що в аналізованих творах 
потенційно набуває самостійну художню значимість. Фразеологізм, або ФО, – стійке 
поєднання двох або більшої кількості роздільно оформлених компонентів, граматично 
оформлених за моделлю словосполучення або речення, що характеризується цілісністю 
значення, відносною стійкістю лексичного складу, відносною постійністю граматичної 
будови й автоматичним відтворенням у мовленні [6, с. 121–122; 2, с. 737].

Під трансформацією услід за О. Д. Пономарів розуміємо видозміну стійких 
словосполучень з певною стилістичною настановою [6, с. 127]. Характерними 
особливостями видозміни фразеологізмів науковець вважає збереження їх 
внутрішньої форми, відносну стійкість та нарізнооформленість. Поза контекстом ФО 
характеризуються високим ступенем стійкості, а в конкретних текстах вони мають 
здатність до перетворення. Стилістично задане відхилення від усталеної норми у 
структурі й семантиці ФО сприяє оновленню фразеологічного образу, стертого унаслідок 
частого вживання в мовленні, при збереженні його внутрішньої форми. 

Трансформовані фразеологізми є індивідуально-авторськими утвореннями, що 
являють собою семантичну або структурно-семантичну модифікацію узуальних 
фразеологізмів. Оказіональні значення ФО формуються внаслідок структурної 
перебудови фразеологізму під впливом певного контексту, а не у процесі переосмислення 
стійкого словосполучення. 

Як наслідок, дослідниками виокремлюються семантична і структурно-семантична 
трансформації. Під семантичною трансформацією традиційно розуміють зміну 
семантичної структури фразеологізму внаслідок розширення його сполучувальних 
можливостей, а також зміну значення сталого звороту в певних контекстуальних умовах.

Семантичні модифікації стійких словосполучень полягають у розширенні значення 
фразеологізму, підкресленні його особливих відтінків, або в заміні одного значення 
іншим. До прийомів семантичної належать власне семантичні трансформації (часткова 
або повна видозміна семантики ФО, створення оказіонального значення, пристосування 
ФО до конкретної ситуації) та подвійна актуалізація фразеологізмів (утворення гри слів, 
фразеологічного каламбуру).

Зміна не тільки семантики, а й структури фразеологізмів передбачає заміну одного 
або кількох компонентів (синонімічній, паронімічній або антонімічній), розширення чи 
скорочення компонентного складу сталого звороту, використання замість стверджувальної 
форми заперечної і навпаки, руйнування структури ФО, а також контамінацію.

Порівняно з іншими індивідуально-авторськими видозмінами ФО (варіаціями, 
модифікаціями) саме фразеологічна трансформація дозволяє максимально підвищити 
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експресивне, емоційно-оцінне, художньо-образне увиразнення тексту та його 
інформативність через розширення діапазону своїх функціональних можливостей.

Як показав аналіз, залежно від ситуації чи контексту автори по-різному вживають 
ФО, видозмінюючи чи залишаючи без зміни їхню структуру і значення. Фразеологізми у 
цьому випадку виступають одним з найбільш дієвих засобів створення комічної ситуації. 
Для відбиття гумористичного/іронічного/сатиричного тощо ефекту в досліджуваних 
творах письменники послуговується народно-розмовними фразеологізмами, що 
акумулюють у собі народну мудрість. Як правило, вони наділені значними виражальними 
можливостями, а їх використанням досягається невимушене, природне зображення 
об’єктивної, хоч і не завжди привабливої дійсності.

Для введення в контекст ФО без зміни структури і семантики письменники часто 
послуговуються вставними словами і реченнями, допоміжними словами, сполучниками, 
частками тощо, наприклад: “Live and let live, I always say” [9, с. 43]. Закцентуємо увагу 
на тому факті, що виокремлений нами фразеологізм на позначення ідеї «живи і іншим 
не заважай» (an idiom in which expresses the idea that all should be able to live their lives in 
the manner they want to, regardless of what others may think of them [13]), побудований на 
основі алітерації: live and let live.

Спостерігаємо функціонування ідіом, що безпосередньо вплітаються в канву 
речення як головні чи другорядні його члени, необхідні для повноти висловлення думки 
в гумористичному тоні: “As I say, I haven’t lifted a fi nger since” [9, с. 57]. Вказана ФО 
трактується в ідіоматичному словнику як «палець об палець не вдарити, і пальцем не 
поворухнути» (not to lift a fi nger means to refuse or be unwilling to do something [13]).

Окремі прислів’я, приказки, сентенції, крилаті вислови вводяться в текст як 
висновок, підсумок у кінці твору чи абзацу, тому часто виступають наскрізними 
образами, привносячи фрагментам іронічного забарвлення: “One man’s meat’s another 
man’s poison,” said Hinkley [9, с. 43]; “Let sleeping dogs lie. You forget all about it, 
destroy the intelligence analyzer, and I’ll tell you what to use for a lamp fi lament” [9, с. 57]. 
Фразеологічних вираз “оne man’s meat is another man’s poison” означає (не)вподобання: 
«що корисно одному, то шкідливо іншому» (prov. something that one person likes may be 
distasteful to someone else; (saying) used to say that different people like different things; what 
one person likes very much, another person does not like at all [13; 15]); ФО “let sleeping dogs 
lie” має значення поведінки невтручання: «не буди лиха, поки воно спить тихо» (Proverb 
avoid interfering in a situation that is currently causing no problems but may well do so as a 
result of such interference [13]).

Поряд з народно-розмовними фразеологізмами зустрічаємо функціонування 
транформованих, власне авторських фразеологізмів, що є характерним явищем англійської 
прози останнього століття. Найпродуктивнішим типом семантичної трансформації, яка 
являє собою часткову видозміну семантики ФО, є заміна, або субституція, компоненту 
стійкого сполучення словом вільного, контекстуально зумовленого, вжитку, що ілюструє 
наведений нижче текстовий фрагмент: “I’m afraid,” Anne said. “It’s going to make our 
home look so sad.” – “There’s more to life than decorating.” [11, с. 71].

Первісне значення фразеологізму “there’s more to life than food” («не хлібом єдиним 
людина живе») трансформується в тотожне: для людини мати матеріальні цінності, жити 
в розкоші не головне, в житті є важливіші цінності – духовні. Зауважимо, що первинний 
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фразеологізм походить з Біблії. Сорок днів і ночей постився Ісус і нарешті зголоднів. Тоді 
підійшов до нього диявол і сказав: «Коли ти Син Божий, звели, щоб це каміння стало 
хлібом». Той відповів: Людина житиме не самим хлібом, а кожним словом, що виходить 
з уст Божих» (Лука 12:23; Матвій, 4:4-10) [14].

Індивідуально-авторський фразеологізм “there’s more to life than decorating” відбиває 
гостру сатиру К. Воннегута, спрямовану на першомету життя головної героїні твору 
«Споруди пишні чертоги». Грейс поглинають матеріальні речі: вона живе наче в країні 
власних мрій і фантазує про облаштування майбутнього «досконалого» будинку замість 
того, щоб прийняти справжню реальність, де її чоловік Джордж переживає важкі часи у 
фінансовому стані, а власне будинок має непрезентабельний вигляд.

Типовим прикладом семантичного перетворення є навмисне обігравання прямого 
лексичного і фразеологічно зв’язаного значень окремих компонентів фразеологізму (у 
нашому випадку прикметника naked (відкритий, незахищений, непокритий (наприклад, 
naked head); неозброєний (про очі) [12]), в результаті чого створюється фразеологічний 
каламбур як один із виразних засобів комічного. З метою відтворення гумористичної 
тональності мовлення ФО використовується як семантично цілісне, нерозкладне і як 
вільне словосполучення: There is a limit to what one can listen to with the naked eye [10, 
с. 216]. Крім цього, в аналізованій оказіональній ФО наявне порушення сполучуваності 
одиниць: у звичному ідіоматичному словосполученні “to see with the naked eye” («бачити 
неозброєним оком») відбувається заміна дієслова to see несумісним за значенням з 
іменником eye дієсловом to listen.

Обіграванню підлягає зіткнення прямого й ідіоматичного значення наступного 
вислову – “to fall on one’s feet” («падати на ноги» і «вдало вийти з незручного становища; 
викрутитися зі скрутного становища; вийти сухим з води») [13]: …since she had become 
the English Lady-Tiger of the fi lms, and, as he always put it, fallen on her feet [10, с. 22]. У 
цьому контексті жінка вдало виходить з незручного становища подібно до кішки/тигру, 
яка завжди падає на ноги.

Одним із поширених різновидів структурно-семантичного типу трансформацій є 
антонімічна заміна компонентів, що простежується у наведеному за приклад уривку: 
Luigi was already talking defensively (“ten to the dozen,” as she said later) [10, с. 47]. Як 
видно, ідіоматичне словосполучення “to talk ten to the dozen” (говорити небагатослівно, 
розсудливо) – результат видозміни ФО “to talk nineteen to the dozen” (говорити без угаву, 
багатослівно) [13], внаслідок якої контекстуально утворений фразеологізм набуває 
протилежного значення.

Подібну антонімічну транспозицію знаходимо в наступному фрагменті: I felt sexually 
in the wrong, and started looking round the dark room with a wide-eyed air [10, с. 217], 
де автор вживає вислів “to feel / to be in the wrong” у значенні «поводити себе погано, 
аморально», протиставляючи його словосполученню “to feel / to be in the right” [15].

Не менш частотною за уживаністю є трансформація, що являє собою усічення/
скорочення, тобто зменшення числа компонентів (еліпсис): He looks as if he had a mouthful 
of hay [10, с. 202]. Вислів a mouthful of hay (повний рот сіна) може бути розглянутий лише 
в контексті всього твору, оскільки кульмінацією твору стала смерть героїні саме через 
такі обставини. Наведений фрагмент подано в тексті у формі внутрішнього мовлення 
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героїні (її роздумів), що передає зніяковілий стан вбивці, зумовлений появою привиду-
жертви.

Лексема mouthful/mouth full входить до складу двох англійських прислів’їв. Перше 
звучить як “to say a mouthful” у значенні «сказати щось неперевершене, геніальне» 
[13]. Друге – “don’t talk with your mouth full”, що є аналогом до відомого українського 
прислів’я: «Коли я їм, я глухий і німий». Оскільки за контекстом герой-вбивця має дати 
відповідь на привітання Голки, то усічену ФО можна трактувати як чорно-гумористичну 
насмішку над прагненням кривдника висловитися «геніально» з приводу зустрічі. Але 
стан переляканого хлопця (він виглядає, наче сіна об’ївся) унеможливлює вимову будь-
яких слів.

Авторські фразеологізми утворюються і завдяки поширенню ФО шляхом додавання 
до її складу нових компонентів, що простежуємо в наступному прикладі: Luigi had 
arrived from the country at about half-past nine, and the nurse up on the terrace with Carl 
was spinning out a few stray lengths of yarn connected with events downstairs [10, с. 96]. 
Вводячи до складу ідіоми “to spin a yarn” (to tell somebody a story, usually a long one, which 
is often not true [13] – «розповідати небилиці») словосполучення “a few stray lengths” 
(«декілька окремих ниток і шматків»), письменник реалізує потенційне значення цього 
вислову: прясти, сукати пряжу.

В оповіданні М. Спарк «Портобелло-Роуд» наявні випадки навмисного обігравання 
фразеологізму “to look for / to fi nd a needle in a haystack” (шукати/знайти голку в 
копиці сіна) завдяки створенню оказіонального значення і розкриття його читачеві за 
допомогою натяку: ...but this of the needle attested the fact to my whole public [10, с. 179]. 
Функціонування трансформованої ідіоми в художньому тексті сприймається читачем як 
натяк, що людині, яка її знайшла, дуже таланить у житті, оскільки первинним значенням 
цієї ФО є “something that is almost impossible to fi nd because it is hidden among so many 
other things: also used in the forms look for a needle in a haystack and fi nd a needle in a 
haystack. Etymology: based on the idea that it is to almost impossible to fi nd a thin sewing 
needle in a haystack (a very tall pile of dried grass)” [13]. Звісно, разом з прізвищем до 
дівчини прилипла репутації удачниці. Отже, людина, якій вдалося знайти голку в снопі 
сіна, може вважатися щасливчиком (lucky, fortunate).

Але сюжетна лінія – вбивство дівчини – спростовує це твердження завдяки 
обіграванню ідіоми “to fi nd a needle in a haystack” та словосполучення “to be lucky/
fortunate” на прагматичному рівні: “‘Needle’ is found: in haystack!”; “It couldn’t have been 
done by brains. You haven’t much brains but you’re a lucky wee thing.”; “You don’t know 
how lucky you are,” George said; Sometimes I got tired of being called lucky by everybody; 
“You’re fortunate after all not to be married to him,” Kathleen said. “You might have caught 
Т. В.”; I was fortunate, I was lucky… so everyone kept telling me on different occasions; 
Kathleen, speaking from that Catholic point of view which takes some getting used to, said, 
“She was at Confession only the day before she died – wasn’t she lucky?” [10].

Таким чином, доходимо висновку, що найбільш показовим рівнем при порівневому 
лінгвістичному аналізі прозового твору є фразеологічний. Письменники вдаються до 
індивідуально-авторської переробки традиційних фразеологічних виразів з метою 
створення різноманітних відтінків комічного. Особлива продуктивність транформованих, 
власне авторських, фразеологізмів є характерним явищем ідіостилю К. Воннегута, 
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М. Спарк, І. Шоу. Автори послуговується такими продуктивними видами семантичної 
і семантично-структурної трансформацій: заміна, або субституція, компоненту стійкого 
сполучення словом вільного, контекстуально зумовленого, вжитку; подвійна актуалізація 
фразеологізмів (утворення гри слів, фразеологічного каламбуру); антонімічна заміна 
компонентів ФО; усічення/скорочення числа компонентів (еліпсис); розширення ФО 
шляхом додавання до її складу нових компонентів.

Перспектива подальших розвідок полягає, як нам убачається, в детальному аналізі 
мовностилістичних засобів створення комічного ефекту на інших мовленнєвих рівнях 
при вивченні своєрідності та оригінальності творчого методу К. Воннегута, М. Спарк, 
І. Шоу та інших письменників-прозаїків, чия поетика комбінується з комічним.
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КОМИЧЕСКАЯ ОКРАСКА СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ ПУТЁМ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

Статья посвящена исследованию фразеологического уровня прозаического 
произведения как наиболее показательного при поуровневом лингвистическом анализе. 
Проанализированы типичные случаи трансформаций фразеологических единиц, 
способствующие возникновению комического эффекта в современной англоязычной 
прозе. Относительная частотность использования транформированных, собственно 
авторских фразеологизмов, является характерной чертой индивидуально-авторского 
стиля К. Воннегута, М. Спарк, И. Шоу.

Ключевые слова: художественное прозаическое произведение, комическое, 
фразеологизм, трансформация, идиостиль.
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THE COMIC COLOURING OF MODERN PROSE BY MEANS OF 
PHRASEOLOGICAL UNITS TRANSFORMATION

The article deals with the research of the phraseological level as the most relevant one in 
the levelled linguistic analysis of the prose work. The typical cases of phraseological units’ 
transformations have been analyzed, which contributes to the emergence of a comic effect in 
contemporary English language prose. Modern prose, English in particular, is characterized 
by a specifi c comic modality that is a means of the author’s position and estimation expressing. 
The content of the comic category is a set of its variants, among which we point out humour, 
irony, satire, sarcasm and black humour.

The relative frequency of the use of the author’s transformed phraseological units is a 
characteristic feature of K. Vonnegut’s, M. Spark’s, I. Shaw’s individual style. The authors 
use such productive forms of semantic and structural transformations as: a substitution of a 
stable communication component by the word of a free, contextually conditioned use; a double 
updating of phraseologisms (the formation of word plays, of phraseological puns); antonymic 
replacement of the phraseological unit components; a reduction of the components number 
(ellipsis); an extension of the phraseological unit by adding new components to it.

Key words: belles-lettres prose, comic category, phraseology, transformation, idiostyle.
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РЕГУЛЯТИВНИЙ СПОСІБ ГРАФІКО-АКЦЕНТУАЦІЙНОГО КОНТРАСТУ І 
СПЕЦИФІКА ЧИТАЦЬКОЇ РЕЦЕПЦІЇ

У статті йдеться про графіко-акцентуаційний контраст як регулятивний спосіб 
організації сучасного українського художнього тексту. Метою дослідження стала 
ідентифікація різновидів графіко-акцентуаційного контрасту та його основних технік. 
Доведено, що графеми є потужним ресурсом для контрастного акцентування, оскільки 
виконують інтимізувальну функцію – скорочення дистанції між автором і читачем 
в умовах дистанційованого асинхронного кодування – декодування повідомлення. 
Ґрунтовне обстеження графічного впорядкування текстів художньої прози засвідчило 
необмежені можливості засобів супраграфеміки, синграфеміки, піктографеміки 
забезпечувати відеовербальність інформації.

Ключові слова: регулятивність тексту, читацька рецепція, графіко-акцентуаційний 
контраст, шрифтове варіювання, графіко-орфографічні порушення мовних норм.

Опозиція як важлива закономірність художніх структур стала об’єктом прискіпливої 
уваги в гуманітаристиці ХХ–ХХІ ст. Переконливо доведено, що ефект сприйняття 
мистецького твору «розвивається у двох протилежних напрямах і в кульмінаційній 
точці, ніби в “короткому замиканні”, притлумлюється, виявляючи катарсис» [2, c. 279]. 
Сучасні мовознавці – дослідники контрасту (М. Блох, Н. Буланович, М. Вінтонів, 
Н. Гриня, Ю. Караулов, Е. Сєдих, М. Шевченко та ін.) потверджують його важливу 
функцію в організації художнього тексту й виокремлюють структурний (морфологічний 
та синтаксичний), семантичний (сюжетний, образний, символічний, семантико-
асоціативний, експліцитно-імпліцитний, колірний), композиційний (мікро- та 
макрокомпозиційний) різновиди контрасту. Відомий стилістичний підхід до розгляду 
контрасту (Л. Бабаханова, Г. Бєлова, В. Борисова, Т. Бочина, Л. Вертаєва, А. Кузнецова, 
К. Лотоцька, О. Тарасенко та ін.), що вможливив удокладнений аналіз домінантного 
прийому цього мовно-композиційного принципу розгортання художнього тексту – 
антитези та її структурно-семантичних і стилістичних модифікацій – акротези, 
оксюморона, іронії, парадокса. Контраст, передовсім іронію, розглянено і з прагматичного 
погляду (М. Баган, Ю. Верзонін, М. Гартунг, О. Калита, Дж. Ліч, В. Пивоєв, Г. Прокофʼєв 
та ін.), що дало змогу оцінити його ефективність у реалізації різних комунікативно-
прагматичних інтенцій мовця. 

Оскільки контраст трактують явищем психологічного рівня, інструментом впливу на 
сприйняття людини (див. про це: [3, c. 87]), закономірно вналежнити його до комплексу 
способів керування читацькою діяльністю. Вивчення інтерактивних характеристик 
контрасту генероване сучасним розумінням тексту – «у дії» – і неодмінно потребуватиме 
деяких реновацій уже усталених у науці положень про кореляцію протилежних елементів 
як один із важливих виявів системних відношень у художньому творі.
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Мета статті – описати регулятивний спосіб графіко-акцентуаційного контрасту в 
сучасній українській художній прозі, ідентифікувати його різновиди та основні техніки.

Контрастне акцентування як вирізнення в текстовому фрагменті мовних одиниць 
на тлі інших застосовують із метою ієрархізованого представлення інформації. Цей 
спосіб психологічного маніпулювання свідомістю реципієнта базований на оптичному 
сприйнятті читачем тих сегментів інформаційного простору, які дисонують у загальному 
контексті за формою, розміром, кольором чи іншими параметрами. Графіка, безперечно, 
є потужним ресурсом для контрастного акцентування, особливо в умовах сьогодення, 
коли художня інтеракція потребує значної графіко-естетичної модернізації.

Розвиток електронної комунікації, рисами якої є гіпертекстуальність та велика 
кількість креолізованих текстів, спричинив переформатування мислення сучасного 
покоління з логічного на кліпове. Художня проза, реагуючи на запити нового читача, 
зактуалізувала донедавна не релевантні для неї явища, що охоплюють таку консервативну 
мовну сферу, як письмо. Зокрема, популярними стали оказіональні прийоми хаотичної 
інтегрованості в тексті різного роду буквених та небуквених знаків, що «не лише змінюють 
зовнішній вигляд тексту, сприяючи його візуалізації, але й породжують нове прагматичне 
значення, набуваючи смислотвірних / семогенеративних ознак» [1, c. 26]. Такі прийоми 
ще не отримали однозначного наукового витлумачення й номіновані «елементами техно» 
(С. Чемеркін), «графічними новаціями» (О. Білецька), які виконують у художньому 
просторі «інтимізувальну» (Т. Космеда, А. Палійчук, Л. Соболь) функцію – створення 
«ефекту <…> дружби та безпосереднього емоційно-інтелектуального спілкування» [7, 
c. 103], «коли автор прагне увійти у ближчий комунікативний контакт з читачем, робить 
його співрозмовником, звертається до нього, пояснюючи йому свої переживання, думки 
і запрошуючи стежити за оповіддю» [5, c. 385–386.].

 Скорочення дистанції між автором і читачем в умовах дистанційованого асинхронного 
кодування – декодування художнього повідомлення досягається внаслідок дії «іконічного 
принципу», згідно з яким «чим більше місця у свідомості адресанта займає інформація, 
тим більше зорового простору має займати ця сама інформація» [4, с. 218]. Творча 
трансформація фактури художнього тексту з гомогенної на гетерогенну з вербальними 
й невербальними компонентами сприяє багатоканальності сприйняття – мисленнєвого, 
оптичного та прихованого акустичного [10, c. 139], а отже, фасилітації дешифрування 
авторських інтенцій. Той факт, що тексти, насичені візуально-маркованими графічними 
елементами, називають мультикомунікативними (В. Костомаров), мультимодальними 
(Г. Кресс, Т. ван Ліувен), полікодовими (Г. Ейгер, Т. Семенюк, В. Юхт), потверджує 
думку про їхній комплексний прагматичний вплив. 

Регулятивність графіко-акцентуаційного контрасту незаперечна. Уводячи читача до 
процесу інтерпретації тексту, цей тип контрасту виконує мотивувально-зацікавлювальну, 
сигналізувальну, орієнтувальну, інтенсифікувальну, меморизаційну функції. Різновиди 
графіко-акцентуаційного контрасту відображають поліграфічне маркування та графічну 
структурацію текстових фрагментів. 

Поширеним різновидом графіко-акцентуаційного контрастного представлення 
текстового матеріалу є шрифтове варіювання (його гарнітури, ефекту, стилю, розміру, 
підкреслення, інтервалу між символами). Шрифтове варіювання в художньому тексті 
відповідає в усному мовленні або логічному наголосові, або емфазі. Курсив, наприклад, 
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найчастіше репрезентує логічний наголос, місце якого надає реченню різних змістових 
відтінків. К. Станіславський порівнював такий наголос з «указівним пальцем», 
спрямованим на слово, у якому «приховані душа, внутрішня сутність, основний підтекст» 
[8, c. 112]: У ті роки Ігореві подобалось думати про те, як саме він думає (О. Ірванець. 
Хвороба Лібенкрафта); Ті, що не встигли, переполошено запитують: «Що? Що таке? Що 
сталося?» – і тут же замовкають, зрозумівши, що пропустили (С. Андрухович. Фелікс 
Австрія); Я рухала у напівтемряві своє авто, ще мало тямлячи, куди приведе ця дорога, 
цей день (Олесь Ульяненко. Син тіні). Досить часто курсив, як і інші супраграфемні 
регулятивні засоби, фокусують емфазу – модально-контрастне підкреслення важливої 
інформації речення: Ця країна мала чудові шанси змінитися і від стану перманентної 
потворності й олігофренічної безпорадності майже блискавично перестрибнути до стану 
принаймні нормальності (Ю. Андрухович. Дванадцять обручів); Не вдавалося позбутися 
якогось істеричного, верескливого подиву – що жага життя бути, відбуватися, збутися є 
такою непереборною і неперебірливою (Ю. Іздрик. Подвійний Леон); Чого він, наприклад, 
зараз іде з Малим по цих повільних – ні, таки мєдлітєльних – гарне слово, – дворах і, 
примружившись, видивляється в бік Жориного будинку? (П. Вольвач. Клякса); Паблік 
рилейшнз – традиційна годівничка письменників у цивілізованому світі (Є. Кононенко. 
Творча криза). Критеріями емфази вважають її 1) одночасну корелятивність із категоріями 
інформативності, модальності, інтенційності, 2) індиферентність щодо модифікації 
актуального членування висловлення, 3) зорієнтованість на акцентування теми, реми чи 
їх обох водночас [9, c. 11–18]. Взірцем емфатичного акцентування в сучасній прозі є 
оформлення лексем або їхніх частин капіталізованим шрифтом: Сьогодні вже навіть не 
вірилося, що ми тоді ТАК жили; Це ВІН! МЕНІ (Міла Іванцова. Нічний потяг); У них 
холод, безпорадність, нерухомість – СТЕРНЯ СТИРЧИТЬ (Н. Найдич. Легко і весело); 
Так-так, досить непогані веРлібеРи!!! – різко перейшов він на виразну українську, 
побачивши, що втрачає публіку (Любко Дереш. Культ).

Прийоми шрифтового варіювання застосовують не лише до окремих слів, 
словосполучень, але й до тих утворень, які виходять за їхні межі, – цілих речень, навіть 
доволі розлогих фрагментів тексту. Наприклад, письменники часто оформлюють чуже 
слово не засобами прямої мови, а за допомогою курсиву: Цікаво, що ті самі слова – про 
нашіптування віршів – Антонич говорив принаймні ще двом людям (Ю. Андрухович. 
Дванадцять обручів); У передмові Артур Пепа скрушно визнавав, що небажання 
наймолодшого покоління наших читачів заглиблюватись у скарбницю національної 
класики мусить бути подолане якимось дуже радикальними чином (Ю. Андрухович. 
Дванадцять обручів); Злата час від часу відповідала, вона зжилася з майбутньою, як 
хронічні астматики зживаються зі своєю невиліковною недугою, і що далі, то рідше 
питала себе: де закінчуюсь я і починається вона? (В. Гранецька. Абонентська скринька). 
Маркована курсивом пряма мова за відсутності пунктуаційного оформлення на тлі 
авторської, за нашими висновками, сприяє посиленню ефекту «кліповості», отже, 
установленню корпоративних зв’язків з адресатом. Курсивом можуть бути закцентовані 
афоризми: Навчися і вмій чекати. І тоді переможеш усе. Навіть якщо вже нічого чекати 
доброго, все одно – чекай. І коли нічого вже не можеш робити, не просто сиди і лежи, 
а – чекай. І навіть коли відходиш, – чекай. Чекай до прощального віддиху (М. Дочинець. 
Вічник), курсивом чи зменшеним шрифтом – різні інтертекстуальні вкраплення: Я 
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була приречена стати письменницею, – писала в одному зі своїх оповідань Наталя 
Кравченко, яка стала підписувати свої книги Тала Тишко, – в юні роки я переживала 
моменти людської повноцінності лише тоді, коли хвалили мої шкільні твори, які в мене 
були кращі, ніж у відмінника Сашка Половця (ім’я змінено) (Є. Кононенко. Пишеш для 
вас…). Представлена таким способом інформація претендує на більшу автентичність, 
переконливість, тож варта особливої уваги адресата. 

Емфатичну перцептивність повідомлення в сучасній художній прозі послідовно 
ілюструють і прийоми модально-контрастного акцентування, в основу яких покладено 
графіко-орфографічні порушення норм сучасної української мови. З-поміж них 
найрепрезентативніші такі: 1) уникання великої літери у власних назвах та, навпаки, 
уживання її в загальних назвах: Отак він і складав: овнів – до овнів, раків – до раків, 
скорпіонів – до скорпіонів <…> франца – до йосипа, йосипа – до … якова, якова – до ісака, 
ісака – до авраама, авраама – до лінкольна, лінкольна – до кеннеді (Ю. Іздрик. Подвійний 
Леон); <…> ти ще той свій скарб, куплений у любка-дереша з Агри, не використала на 
славу батьківщині (Ірена Карпа. Фройд би плакав); Та, Що За Шафою Живе. Та, Що 
Сухарі В Духовці Гризе. Софія Премудрість Мишача (А. Бондар. [інший – майже свій]); 
Так, це не випадковість. Не співпадіння в житті, а – Доля: і цей пристінок старої хати 
з розламаною рамою вікна, і ця намерзла шибка, і цей ранок для нього, вже літнього 
чоловіка (М. Сіренко. Намерзла шибка); 2) дефісація як повторення літери, побуквене 
чи поскладове розбиття слова, виокремлення інтенційно важливого фрагмента лексеми, 
поділ слова на кілька семантично виразних складників, оказіональне словозрощення: І 
неодмінно то повинна бути якась несказанна приємність; щось таке, що не забудеш, не 
відмахнешся; щось таке, що вплине на життя абсолютно чарівно й неймовірно. Щось 
таке-е-е-е… (Т. Рубан. Нічийні); Ні, я познай-й-й-йомився з нею в Б-б-бадені!.. – інженер 
майже закричав (Коломійчук. Таємниця Єви); – На чому, на чому, – посміхнувся, – на 
л-і-с-а-п-е-т-і (Р. Горовий. Переїзд); Три-во-га!.. (В. Лис. Соло для Соломії); Ре-анімація 
– ніби проміжний етап між народженням і… Re – це як лист на email у зворотному 
напрямку… Анімація – тут теж послідовні фази руху (О. Смола. Віват, життя!); Рівно-
мірно (Ірена Карпа. Сни Ієрихона); <…> вже бачила під час лікарняної практики своїх 
перших душевнохворих – із таким самим заскленим поглядом і моторошнуватенькою 
багатозначною посмішечкою «я-вас-усіх-наскрізь-бачу» (О. Забужко. Пам’яті «проклятих 
поетів»); Як там писало на зоряних кристалах твоєї недо-транс-крос-пере-транс-манси-
шманси-свідомості?.. (Ю. Іздрик. АМТМ); 3) фрагментація лексем за допомогою пропусків, 
знаків пунктуації, елементів інших семіотичних систем: Де мо я до мо вина лише вона мо 
же ме не по ря ту ва ти (Ю. Іздрик. Вода); Рай.центр (назва твору. – С. Г.) (Люко Дашвар); 
Ко=хана (Ірена Карпа. Полювання в Гельсінки); 4) повтор літер, складів, розділових 
знаків: – Еееееееееееееееей!!! – Тиии ииииииииииии ииииииииииии!!!!!!!!!!!!!!!!; !!а?
?!!!!!а?!!!ааааааа!!!!!!!!!!! аааааааааааааааааааа ааааааааааааааааааа!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!! 
(С. Жадан. Депеш мод); 5) написання словосполучень, а то навіть і цілих речень разом: 
Якийсь дивний приємний запах. Як із бабиюстининої казки; По хаті прокотився 
смішок: «Падре сказав Тименідивись!» (М. Гримич. Падре Балтазар на прізвисько 
Тойво); Слова незвично перевалювалися, переливалися, зливалися, злипалися і солодко 
терпли на вустах: сіресирітстводнів маєглибиннийзміст містомоїхснів містомоїхміст 
чашанектаруйлайна випʼюїїдодна ценемоявина ценемоявина аледлякогожіще 
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налитавонаущерть ущертьналитавона бувменізнакщоя зовсімінакшийія всецепізнавши 
втямивназавше ценевинамоя середтвоїхслів здравиційматюки середтвоїхсинів 
ялишодинтакий хочіневсівони бевзітамудаки духтвійненачедзвін внебоповільносплива 
виростеіншийсин якнавеснітрава можепротебевін знайдеінакшіслова (О. Ірванець. 
Рівне / Ровно); 6) уведення до тексту знаків чужої лінгвокультури: На такі випадки 
існує prix fi xe (В. Шкляр. Елементал); Hitch-hiker’и в Чилі – рідкісне видовище (Макс 
Кідрук. Бот); … добре, of course, я чекатиму; о, єс, єс, вона сміється, даруючи Остапові 
перевитрати жіночності (С. Процюк. Інфекція); 7) лапкування: Зарплата в мене в два 
рази вища, батьки допомагають, можу й подарувати «бідному» Петрусеві (Г. Медвідь. 
Колготи); Оце так «фʼюжн» – солодкі хліб та вершкове масло у поєднанні з сіллю! 
(Т. Стрижевська. Файні товсті дівки, йо!); Пішов чоловік за світи безпаспортним, а 
рабська праця в колгоспі не вловлювала таких «делікатностей» – Обручов чи Обруч? 
(І. Гургула. Останній абрикос).

Сучасна мовотворчість (найбільше постмодерна), що пропагує культ мовної свободи, 
демонструє й такі зразки графіко-акцентуаційного контрасту, як 1) парентезу: – Алло! – 
Гальо! – Гелло?! – в залежності від мен(.)тальної орієнтації реципієнта (Ю. Іздрик. 
Подвійний Леон); [бабина хата] (назва твору. – С. Г.) (А. Бондар); {чи варто знімати 
шапку?} (назва твору. – С. Г.) (В. Карпʼюк), 2) наголошування: НепрОсті (назва твору. – 
С. Г.) (Т. Прохасько); Це було непомітно через волосся, але якби вона зібрала його на 
потилиці, то виглядала б майже так само, як двадцять років тому, коли ходила до школи 
коротко підстриженою, або як десять років по тóму, тобто – хронологічна симетрія – 
десять років томý, коли опівночі в ліжку слухала Кору <…> (Ю. Іздрик. Подвійний 
Леон); – Та΄, в тобі живе зануда або ж велика вітчизняна жаба (Р. Плотникова. Реквієм для 
Рози), 3) різні трансформації слів, написання їх у дзеркальному відображенні: Стефан і я; 
СтефаніяяінафетС; Ст! Еф!Ан!.. (Ю. Іздрик. Подвійний Леон), 4) побуквене читання слів: 
В о, к, подвійне ц, е (Ю. Іздрик. Воццек), 5) варіанти написання слів: … Карл-Йозеф усе 
крутився навколо цієї незугарно-знущальної парочки (Liebe habe, Liebe-habe, Liebehabe) 
(Ю. Андрухович. Дванадцять обручів), 6) контамінацію слів, цифр, знаків, символів, що 
асоціюється з довільним чи дуже швидким натисканням клавіш на клавіатурі комп’ютера, 
невідредагованістю тексту: Хапаю її рук4ами і н!ам№агаюся затягнути га глибину. 
Чо&му дерееvо легше за воду відгштовхзуюся ногами від сте%млі та “” мене знову 
мов по!!пла=вок кид{+ає до;;гори {[3]}. Т.Р.И. (Ю. Іздрик. Вода), 7) надмірне вживання 
літери ґ: пірсінґ, марґінал, кунґ-фу-ціанство, ґумовий, фіґня, паркінґ, відреґульований, 
аґресивний, сиґарета (Ю. Іздрик. АМТМ), 8) супроводження буквеного тексту різними 
формами візуалізації написаного – смайликами, малюнками, схемами, таблицями 
(малюнки «Будова нейрона», «3D-модель наноробота», зображення фрактальної 
сніжинки Коха в романі «Бот» Макса Кідрука, таблиця з анаграмами в романі Ю. Іздрика 
«Подвійний Леон») та інші графіко-орфографічні альтернативи кодифікованому письму. 
Констатуємо той факт, що для графіко-акцентуаційного контрастування, зорієнтованого 
на порушення орфографічних норм, активно залучаються знаки пунктуації. Вони 
«є знаками мови й обов’язковими граматично-зумовленими елементами писемної 
комунікації, однак можуть паралельно використовуватися ще як допоміжні зовнішні 
символи письма, які впливають на процес і результат сприйняття тексту читачем», – 
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констатує О. Захарова і вналежнює такі одиниці письма до синграфемних засобів [6, 
c. 131].

Отже, графіко-акцентуаційний контраст є важливим способом регулювання вторинної 
текстової діяльності – читацької. Оперуючи засобами супраграфеміки, синграфеміки, 
піктографеміки й забезпечуючи відеовербальність художнього повідомлення, автор 
отримує змогу додаткового акцентування важливих із комунікативного погляду змістових 
фрагментів і залучає адресата до творчого осмислення прагматичної інформації. Логіко- 
та модально-контрастне акцентування не обмежується графічним упорядкуванням 
тексту, тож глибше висвітлення порушеної проблеми є перспективою для майбутніх 
студій. 
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РЕГУЛЯТИВНЫЙ СПОСОБ ГРАФИКО-АКЦЕНТУАЦИОННОГО КОНТРАСТА 
И СПЕЦИФИКА ЧИТАТЕЛЬСКОЙ РЕЦЕПЦИИ

В статье рассмотрен графико-акцентуационный контраст как регулятивный способ 
организации современного украинского художественного текста. Целью исследования 
была идентификация разновидностей графико-акцентуационного контраста и его 
главных техник. Доказан тот факт, что графемы могут быть мощным ресурсом для 
контрастного акцентирования, поскольку выполняют интимизирующую функцию – 
сокращения дистанции между автором и читателем в условиях дистанцированного 
асинхронного кодирования – декодирования сообщения. Основательное обследование 
графического упорядочения текстов художественной прозы показало неограниченные 
возможности средств супраграфемики, синграфемики, пиктографемики обеспечивать 
видеовербальность информации.

Ключевые слова: регулятивность текста, читательская рецепция, графико-
акцентуационный контраст, шрифтовое варьирование, графико-орфографические 
нарушения языковых норм.

Halaur S., PhD, assistant professor
V.G. Korolenko national pedagogical university, Poltava

THE REGULATORY WAY OF GRAPHIC-EMPHASIS CONTRAST AND THE 
READER’S RECEPTION SPECIFICITY

The article focuses on graphic-emphasis contrast as regulatory way of modern Ukrainian 
artistic text forming. The aim of this research is to provide graphic-emphasis contrast variants’ 
and its dominant techniques’ all-embracing identifi cation. The article gives a detailed 
analysis of grapheme – one of the contrast emphasizing powerful means due to its capability 
to perform intimate function of distance reducing between the author and the reader under 
asynchronous remote message encoding-decoding. The given article reports the results of 
in-depth investigation of the artistic prose texts’ graphic organization, which assures the 
supragraphemic, syngraphemic, and pictographemic means’ unlimited resources to support 
the video-verbal information.

Key words: text regulatory, reader reception, graphic-emphasis contrast, script variation, 
graphic-orthographic breaking of language standards. 
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ОБ АНТРОПОНИМАХ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЧИНГИЗА АБДУЛЛАЕВА

В статье рассматривается антропонимика детективных произведений 
Ч. Абдуллаева, являющегося основоположником политического детектива в 
Азербайджане. Особое внимание уделяется этимологии и семантике имён собственных, 
посредством которых автор раскрывает характеры героев. Эта антропонимика 
представлена в виде схематического ряда «имя» – «фамилия» – «отчество» – 
«прозвище» – «кличка». В заключение можно сделать вывод, что все имена собственные 
в детективных произведениях Ч. Абдуллаева являются значимыми, сюжетно и 
стилеобразующими единицами.

Ключевые слова: антропоним, ономастика, политический детектив, Ч. Абдуллаев.

Лингвокультурологический подход в изучении антропонимов способствует их 
многостороннему изучению как фактов языка и речи в тесном взаимодействии с 
культурно-историческими условиями русской лингвокультурной общности. 

Несмотря на проведенные в этой области многочисленные научные исследования, 
антропонимика современных писателей с лингвострановедческой точки зрения 
практически не рассматривалась.

Народный писатель Азербайджана Ч. Абдуллаев является основоположником 
политического и интеллектуального детектива в азербайджанской литературе. В данной 
работе мы рассматриваем репрезентацию имен, фамилий и прозвищ в детективных 
романах и повестях писателя.

В.Виноградов по этому поводу писал: «Вопрос о подборе имен, фамилий, прозвищ 
в художественной литературе, о структурных их своеобразиях в разных жанрах и 
стилях, об их образных характерных функциях и т.п. не может быть проиллюстрирован 
немногими примерами. Это очень большая и сложная тема стилистики художественной 
литературы» [1,38].

В своих романах и повестях Ч.Абдуллаев использует три типа антропонимических 
моделей: однокомпонентную, двухкомпонентную и трехкомпонентную. Однокомпонентные 
антропонимы – это в основном прозвища и клички криминальных авторитетов: Граф, Тит, 
Директор, Хозяин и т.д. В двухкомпонентную модель входят имя и фамилия персонажа, 
например: Петр Неверов, Игорь Лапиков, Регина Ковтун и т.д.

Трехкомпонентная модель антропонимов (имя + отчество + фамилия) характерна 
для людей, занимающих особое положение в обществе. Например, крупный российский 
бизнесмен-миллиардер Лев Давидович Деменштейн, его конкурент – Леонид Иосифович 
Френкель, депутат Вениамин Николаевич Тарханов, бизнесмен Аркадий Аркадьевич 
Майский и т.д. 
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Литературные герои Ч.Абдуллаева названы реальными именами второй половины 
ХХ века, то есть именник художественных произведений коррелирует с современной 
автору антропонимической системой.

Нами зафиксировано около 424-х личных имен. Разряд личных имен представлен: 
1) именами персонажей романов и повестей: Алексей Михайлович, Реваз, Гасан; 2)
именами литературных героев известных детективов: Шерлокс Хомс, Эркюль Пуаро, 
Джеймс Бонд, Мисс Марпл, Мэгрэ, Ниро Вульф, Джеймс Бонд. Отмечены непродуктивные 
имена русского антропонимикона: Савелий, Ефим, Яков, Игнат, Аристарх.

Личные имена представляют собой полные (официальные): Юрий, Ирина, Наталья, 
Олег и др.; гипокористические (уменьшительные): Катя, Таня, Леша, Слава, Коля и др. 
антропонимические единицы. 

Антропонимы, употребляемые в романах Ч.Абдуллаева, по своей языковой 
принадлежности очень разнообразны. Русские имена персонажей в основном, имеют 
латинское (Валерий, Регина, Павел, Сергей, Наталья и др.), греческое (Лев, Петр, 
Ефим, Леонид, Александр, Елена, Антоний, Аристарх и др.), древнееврейское (Матвей, 
Вениамин, Анна, Михаил) и древнегерманское (Эдуард, Эрих, Карл, Роберт, Ричард, 
Эдгард и др.) происхождение. Азербайджанские антропонимы в произведениях писателя 
имеют, в большинстве случаев, арабскую основу (Рауф, Лейла, Эльмира, Фазиль, Гасан, 
Азиз, Керим, Рахман, Ихсан Абдель-Хашаб, Али Сарман и др.). Система иностранных 
имен собственных соответствует латышской, испанской, китайской, японской, сербской, 
турецкой системам имянаречений. В этом плане в качестве примера следует указать на 
следующие характерные имена и фамилии: латышские (Ингебора, Юлис, Рута, Витас, 
Андрис, Каз), испанские (Гарсия, Пабло, Диего, Эстелла, Энрико, Ремедиос), китайские 
(Чжан Цзинь, Чанг Са), японские (Кодзи Симура, Нацуме Ямасаки, Сэй Гомикава, Миура 
Ясухиро), турецкие (Тургут Шекер,Омар Лятиф, Кемаль Аслан), сербские (Радко Недич, 
Предрага Баштич, Драган Петкович, Бистра Китанова).

Фамилия – основной компонент полного русского триединого именования человека. 
Русские семьи не всегда являлись носителями русских фамилий по происхождению, 
например, Шмит, Карузо и др. Русские фамилии встречаются у якутов, бурят, татар. 
У русских также есть фамилии, восходящие к тюркским корням. Например, фамилия 
Базаров происходит от тюрк. «базар» - рынок.

Анализ третьего элемента трехкомпонентного именования русских людей в 
детективной прозе Ч.Абдуллаева проводился на основе 405 фамилий.

 Они используются в романах и повестях писателя для обозначения отдельных 
персонажей (Коршунов, Суслова, Меджидов); иностранных и российских 
государственных деятелей (Тэтчер, Рейган, Буш, Горбачев, Ельцин, Андропов); 
работников милиции, прокуратуры (генерал Лебедев, подполковник Кривец, следователь 
Лысаков, лейтенант Сеидов); иностранных и русских композиторов и писателей: 
(Бах, Моцарт, Брамс, Рахманинов, Чехов, Толстой, Достоевский, Гоголь, А.Азимов, 
П.Андерсен, Р.Брэдбери, Р.Шекли).

С точки зрения структуры отмечены фамилии простые и составные. Производной 
базой простых фамилий выступают имена нарицательные: Воробьев, Дубчак, Ветров, 
Коршунов; имена собственные: Назаров, Глебов, Демидов, Архипов. Сложные 
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фамилии представлены следующими примерами: Коновалова, Подшивалов, Полеванов 
(сущ.+глагол+ова+ов).

По мнению большинства исследователей [Ахмедзъянова,2009], к непроизводным 
фамилиям относятся заимствованные: Баштич, Хейнкесс, Мовсани; исторические: 
Толстой, Достоевский, Чехов.

Писатель также использует усечённые фамилии: Граф (Графов), Тит (Титов), Михо 
(Михайлов) и т.д.

Классификация отобранных фамилий по словообразовательных формантам 
позволила сделать следующие заключения: наибольшая группа – около 35% от всех 
отобранных фамилий (405 единиц) – представлена азербайжданскими и русскими 
фамилиями на –ов (Джафаров, Сафаров, Талыбов, Буянов, Кирсанова, Сизов, Тарханов 
и др. ), фамилии на–ев ( Алиева, Велиев, Золотарев, Ряшенцев, Моисеева, Лебедев и др.) 
составляют примерно 25%, 20% на –ин (Тишкин, Шангин. Кунин и др.), и одна фамилия 
на -ын ( Солицын ). Мужские фамилии на –ский/ -цкий (Погорельский, Ордовский, 
Рудницкий) и женские на –екая/ -цкая (Полонская) составляют 5%. Они представляют 
собой оттопонимические прилагательные. Одна фамилия на –ый (Лысый). Данная форма 
фамилий представляет собой адъективное существительное. В составе выделенных 
фамилий 2 фамилии оканчиваются на - ач : Деркач, Ковач, 1 фамилия на – ик: Дудник, 
1 фамилия на –ун: Ковтун, 3 фамилии на – чан и -ман: Мовчан, Альтман, Горшман, 2 на 
–ич: Бабич, Гурвич. В произведениях Ч.Абдуллаева встречаются украинские фамилии 
на –ко, -ак, -ец : Сиренко, Юрченко, Дубчак, Кривец, таджикские фамилии: Асанов, 
Нуралиев, Ташмухаммедов, грузинские: Абуладзе, Гогия, Готия, Мосешвили, армянские: 
Потосов, Арутюнян.

Этимологическая классификация основ отобранных фамилий проводилась по 
предложенному Б.О.Унбегауном пяти группам [Унбегаун, 1995]:

1) фамилии, образованные от христианских (календарных, канонических) имен, 
вышедших из употребления: Кунин, Назаров, 2) фамилии, образованные от полных 
крестильных имен, актуальных и сегодня: Беляев, Борисов, Потапов, Лазарев, 
3) фамилии, в основе которых гипокористические формы имен и образованных с помощью 
суффиксов: Съянов, Анохина, Славин, 4) фамилии образованные от стилистически 
сниженных форм имен – разговорной, народной, просторечной, диалектной: Старков, 
Епифанцев, 5) фамилии, образованные из отчеств по именованию отца, обозначающие 
профессии и род занятий (например, Кузнецов, Свешников, Тарханов, Коновалов).

Распределение фамилий, отобранных из анализируемых произведений по 
семантическим признакам производящих основ позволило выделить 10 групп: 
1)от прозвищ по внешнему виду и физическим свойствам: Лысаков, Хромов, Коротков, 
Хохлов, Вихров, 2)от названий продуктов питания: Капустин, Сыркин, 3)от названий 
животных: Кунин, Кошкин, 4) от названий птиц: Коршунов, Воробьев, Лебедев, Дергач, 
Кречетов, Соловьев, Тетеринцев, 5) от названий деревьев, растений: Дубчак, Родионов, 
Виноградов, 6) от названий явлений природы, времен года: Падерина, Ветров, Кичин, 
Солнцев, 7) от цветообозначений: Беляев, Русаков, Карцев, Шарай, 8) от прозвищ, 
обозначающих черты характера, умственные и психологические свойства, манеру 
поведения и речи: Суровцев, Востряков, Графов, 9) от названий, связанных с религией и 
церковью: Семенов, Елагин, Монастырев, 10) от названия насекомых: Червяков.
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Отмечаются фамилии, основы которых были заимствованы из других языков 
(Шаболдаев, Шарай, Бабаев и др.), этимология некоторых фамилий спорна, не имеет 
однозначного ответа (Родионов, Миронов, Кокшенов и др.).

Именование по фамилии придает деловой, официальный характер общению и 
повествованию, в то же время может иметь нейтральный стилистический оттенок. 

Ч.Абдуллаев использует не только систему традиционного реального русского 
именослова, но также западноевропейскую систему наименований.

Анализ отчеств в произведениях Ч.Абдуллаева показал, что они использовались в 
сочетании с именами в соответствии с нормами русского речевого этикета, характерного 
для второй половины ХХ века. Хотя в настоящее время отчества не являются показателем 
того или иного сословия, однако оттенок почтительного уважительного отношения к 
именуемому при использовании отчеств присутствует и сегодня, что находит отражение 
в анализируемых произведениях.

Отчество в произведениях Ч.Абдуллаева практически всегда неотделимо от 
личного имени и употребляется в сочетании с ним: Владимир Владимирович, Николай 
Николаевич, Константин Андреевич. Основой отчеств являются имена собственные: 
Александр, Алексей, Андрей, Михаил и др. 

Многочисленными являются двухкомпонентные модели, среди которых преобладают 
конструкции типа «имя + отчество», «имя + фамилия».

Зафиксированы антропонимические модели с двукратным повторением основы 
имени – «двойчатки» (термин взят из научной работы Ахмедзьяновой) (Владимир 
Владимирович, Михаил Михайлович, Николай Николаевич и др.). 

Помимо «двойчатки» в произведениях писателя большое количество отчеств с 
разными именными основами: Светлана Викторовна, Алексей Станиславович, Аристарх 
Савельевич, Павел Афанасьевич, Сергей Владимирович и др. 

Для наглядности остановимся на некоторых антропонимах в романах писателя.
В романе «Среда обитания» антропонимы по своей семантике разнообразны. 

Одного из главных героев зовут Лев Давидович Деменштейн. Автор подчёркивает, что 
имя и отчество героя совпадают с именем и отчеством Троцкого. В 40-е годы за это 
сходство вполне могли бы арестовать или потребовали бы поменять имя или отчество. 
Но в 70-е годы на это не обращали никакого внимания. Имя Лев происходит из греч. leon, 
‘лев – спутник и атрибут Артемиды’. Имя точно представляет героя – миллиардер, очень 
ловкий, хитрый и опасный человек. Ему противостоит бывший следователь прокуратуры, 
захотевший на пенсии шантажировать Деменштейна – Пётр Алексеевич Неверов. 
Имя Пётр из греч. Petra ‘каменная глыба, скала’. Ему помогает его племянник Ефим 
Востряков. Ефим от греч. euphemos ‘благодушный’. Он и на самом деле оказывается 
добродушным и под воздействием лекарств и пыток становится слабоумным. Вторая 
жена главного героя Снежана Алтуфьева – по характеру соответствует значению своего 
имени ‘снег’. Несмотря на то, что снежана уменьшительно-ласкательная форма имени, в 
романе это холодная, расчётливая женщина. 

Конкурент миллиардера – Леонид Иосифович Френкель когда-то был его другом, 
а сейчас - враг. Его имя произошло от греч. leonidas (леон – leon+idea ‘внешность, 
наружность’). Его помощника тоже зовут Леонид. Деменштейна окружают: бывший 
начальник госбезопасности Матвей Суровцев, врач Ашот Потосов, помощник Валерий 
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Арсаев, секретарь Регина Ковтун, адвокат Александр Михайлович Тарханов. Все герои 
соответствуют своим именам: Матвей (от древ.евр. matitiahu ‘дар бога Яхве’); Валерий 
(от лат. valeo ‘сильный, здоровый’); Регина (от лат. reqina ‘царица’, эпитет Юноны, 
Минервы); Александр (из греч. alexo ‘защищать’ + andros ‘муж, мужчина’).

Главные герои романа «Уйти и не вернуться» Катерина Падерина, Михаил Талыбов, 
генерал Асланов и другие. Имя Катерины произошло из греческого katharioc – ‘чистота, 
благопристойность’, фамилия же героини от слова падера – ‘зимнее ненастье, метель’ 
связана с диалектным словом падера, распространенным от Новгорода до Якутии, 
Михаил Талыбов – его имя из др.-евр. Mikael, ми-ка-эль ‘кто как бог’, Константин 
Семенов – из лат. сonstantia ‘постоянный, стойкий’, Альберт Елагин- Альберт из др.-
герм. Адальберт: адаль ‘благородный’ + берт ‘блестящий, блистательный’, исходное 
имя фамилии Елисей (из др.-евр. ‘бог-спасение’) Вячеслав Черкасов – др.-рус.от вече 
основ слов со значением ‘больше, лучше ‘+ слава, фамилия героя происходит от слова 
черкасы – правобережные украинцы Игорь Рудницкий- др.-рус. из сканд.ingvarr ‘имя 
бога изобилия’ + вард ‘охранять’. Фамилия же героя от слова ‘живущий на руднике, у 
шахты’.

Хабибулин происходит от тюркского имени Хабибулла – ‘возлюбленный Аллахом’, 
Кичин от слова кича – ‘мокрый, рыхлый снег’, Свешников - от имени отца по профессии: 
свечник (в повседневной речи стало свешник) ‘изготовитель свечей’ или ‘торговец 
свечами, Семенов - от имени Семен, Симеон (с греч.- ‘слышащий Бога’), Кречетов - от 
слова кречет – ‘большая хищная птица из породы соколиных’, возможно происхождение 
фамилии от тюрско-татарского керяшче ‘борец, защитник’.

Иногда Ч.Абдуллаев сам раскрывает этимологию имен собственных, комментируя 
происхождение некоторых имен и прозвищ в произведениях, мотивируя их выбор 
своими реминисценциями в тексте, в редких случаях прибегая к комментариям имен 
персонажами романов, что служит средством маркировки речевой характеристики 
героев. Для примера приводим романы «Рай обреченных» и «Тоннель призраков».

«Это был поистине удивительный район. В райкоме партии работали сотрудники 
с очень неподобающими для подобного учреждения именами – Платон и Везир. 
Начальником милиции был офицер с редким именем Чапай. В местном КГБ работал 
свой Гамлет. А имя председателя исполкома Атакиши, можно было перевести как 
«Папа мужчин». В этом районе дружно жили представители всех народов – русские, 
азербайджанцы, армяне, грузины, евреи, лезгины, татары, даже греки, молокане, поляки, 
чеченцы, ингуши, словом, это был маленький осколок большого зеркала, именуемого 
Империей» [4,343]. 

«Дронго с любопытством смотрел на своих спутников, словно собранных специально, 
чтобы представить все типы человеческих характеров. Открытый и дружелюбный 
Кунин, восторженная Новикова, чуть флегматичный Кравалис, экзальтированная 
Анохина, её несколько скованная дочь Елена, циничный Горшман, невозмутимый Беляев, 
рассудительный Родионов, добросовестный Борисов, мрачный Нелюбов, общительный 
и болтливый Деркач» [5,211]. 

«- Он вполне соответствует своей фамилии (Нелюбов). Иногда я удивляюсь, как 
людям это удаётся. Словно кто-то решает за них при рождении.



113

- Ты думаешь, Родион от слова «Родина»? – спросил полковник. – Впрочем, 
есть и такое толкование моей фамилии» [5,212]. В словаре Петровского ‘родион’ 
предположительно от греч. Rodon –‘ роза’, а в книге « Тайна в имени твоем» рус. форма 
древнегреч. имени Иродион – ‘герой, героический’. 

Фамилия Кунин происходит из слова ‘куна – ‘куница’, а также может происходить и 
от куня – уменьшительной формы имени Николай. Такая форма фамилии без суффиксов 
характерна для украинского и белорусского языков.

Распространение фамилии Новиков объясняется тем, что всякого новичка, пришельца 
в старину называли новиком. Это определение быстро становилось постоянным 
прозвищем и переходило к потомкам в форме фамилии. Также новик – ‘молодой воин’, 
такую фамилию мог получить новобранец.

Анос просторечная форма старинного имени Енос (этимология его неизвестна). 
Человека по имени Анос домашние и односельчане могли называть Анохой. Это имя 
стало синонимом простоватого недалекого человека.

Беляев – первоначально отчество от русского нецерковного мужского имени Беляй. 
Имя Беляй могло указывать на светлый цвет лица, волос или иметь другое значение 
«обеленный», т.е. свободный от податей, или в вологодских говорах «беляк» - обувь из 
белой сыромятной кожи».

Фамилия Борисов образована из отчества от крестильного имени Борис и его 
производных форм – Боря, Борище. В некоторых словарях предполагается объяснение из 
рус. и болг. – борец или как сокращенная форма славянского имени Борислав, Борисовец.

Нелюб – древнерусское имя, возможно, предохранительного назначения. Любимого 
сына называли Нелюбом, чтобы не унесла его с собой нечистая сила.

Дергач – птица коростель, крик который похож на слог дерг. Также может происходить 
от слова «дергач» в значении «человек, который дергается».

Помимо моделей антропонимических имянаречений, образуемых личными именами 
и фамилиями, научный интерес представляют прозвищные модели имянаречений.

В «Словаре русской ономастической терминологии» даётся следующее определение 
прозвищу и кличке.

«Прозвище – вид антропонима. Дополнительное имя, данное человеку 
окружающими людьми в соответствии с его характерной чертой, сопутствующей его 
жизни, обстоятельствам или по какой-либо аналогии.

Кличка – 1. То же, что зооним. 2. Конспиративное прозвище у человека, находящегося 
в какой-либо тайной организации» [6,150].

В «Толковом словаре» В.И. Даля приводится: «Прозвище – имя, которое приложили 
к кому-либо в шутку или по какому-либо случаю» [7,102].

Прозвища характеризуют физические черты человека, родство, деятельность, 
характер, ассоциации.

Прозвища не только фиксируют какую-либо черту человека, но часть из них носит 
насмешливый, иронический характер. Дело в том, что мотивом возникновения прозвища 
является редкая, отличительная черта человека. 

Прозвища могут быть тропными, дериватными. Дериватные прозвища используют 
тогда, когда трудно указать на реалию, у которой была та же самая черта, как 
мотивирующая.



114

Прозвища по своей структуре представляют имена-усечения, словосочетания или 
суффиксальные образования.

В романах Ч. Абдуллаева нет женских прозвищ. Всего автор использует 35 прозвищ. 
Прозвища, отобранные из произведений писателя, неоднородны по своему составу. 
Среди них можно выделить 2 группы, различающиеся по семантическому содержанию: 
нехарактеризующие отыменные прозвища и оценочно-характеристические прозвища. 
Первую группу составляют прозвища, возникшие на базе личного имени или фамилии 
самого именуемого. Основная масса этих прозвищных именований образовалась двумя 
путями: 1) онимизацией апеллятива и 2) трансонимизацией. К примеру: Заика, Граф, 
Тит, Михо. Во вторую группу оценочно-характеристических прозвищ мы включили 
те, которые отражают различные свойства именуемого лица. Их насчитывается 30. 
Лексемы, послуживщие основой прозвищ, распределены по 7 тематическим группам: 
наименования, характеризующие 1) физические свойства человека (Левша, Рябой), 2) 
внешние признаки человека (Лысый, Седой), 3)указывающие профессию, звания (Моряк, 
Генерал, Директор, Профессор), 4) национальной принадлежности (Казак, Француз), 5) 
особенности поведения человека, его образа жизни и деятельности (Леший, Фанфарон, 
Хозяин, Истребитель), 6) ассоциации, отражающие признаки и свойства живой и 
неживой природы: а) поведение и особенности внешности человека ассоциирующиеся 
с поведением и признаками животных (Бык, Лось, Волк, Сервал, Барс, Кобра, Карась, 
Грива), б) с птицами (Дронго, Ястреб, Филин, Цапля), в)с объектами растительного мира 
(Гвоздика, Лимончик) 7) с именами фольклорных, мифологических и литературных 
персонажей (Вакх, Циклоп, Лазарь).

Самым высоко частотным прозвищем является Дронго (34 раза).
Подводя итоги изложенного, можно утверждать, что анализ лексического состава 

антропонимов показывает, что они представляют собой ценный источник семантической, 
эстетической и лингвокультурологической информации.

Ч.Абдуллаев употребляет имена собственные, тщательно отбирая их по 
благозвучности, лаконичности, ясности, прозрачности их значений. Таким образом, имя 
персонажа у писателя раскрывает его внутренний мир.
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ПРО АНТРОПОНІМИ У ТВОРАХ ЧИНГІЗА АБДУЛЛАЄВА
У статті розглядається антропонімика у детективних творах Ч.Абдуллаева, 

що є основоположником політичного детектива в Азербайджані. Особлива увага 
приділяється етимології і семантиці власних імен, за допомогою яких автор розкриває 
характери героїв. Ця антропонімика представлена   у вигляді схематичного ряду «ім’я» – 
«прізвище» – «по батькові» – «прізвисько» – «кличка». На закінчення можна зробити 
висновок, що всі імена власні в детективних творах Ч. Абдуллаева є значущими, 
сюжетними і стилетворчими одиницями.

Ключові слова: антропонім, ономастика, політичний детектив, Ч. Абдуллаєв.

Huseynova L., aspirant
State university, Baku, Azerbaijan

ANTHROPONOMY IN THE WORKS BY CHINGIZ ABDULLAYEV
The article deals with the anthroponyms in Chingiz Abdullayev’s detective works, who 

is the founder of the political detective in Azerbaijan. Particular attention is paid to the 
etymology and semantics of proper names, through which the author reveals the characters. 
This anthroponymy is represented in the form of a schematic series “name” – “surname” – 
“patronymic” – “nickname” – “nickname”. In conclusion, it can be said that all proper names 
in Ch. Abdullayev’s detective works are signifi cant, plot and style-forming units.

Key words: anthroponym, onomastics, political detective, Ch. Abdullayev.

УДК 811.161.3’373.423
Гушча Н.І., аспірант
УА МДПУ імя І.П. Шамякіна, Мазыр, Беларусь

АСАБЛІВАСЦІ ФУНКЦЫЯНАВАННЯ АНАМАСТЫЧНЫХ АДЗІНАК У 
НАРЫСЕ УЛАДЗІМІРА КАРАТКЕВІЧА “ЗЯМЛЯ ПАД БЕЛЫМІ КРЫЛАМІ”

У артыкуле даецца апісанне антрапонімаў і тапонімаў у нарысе Уладзіміра 
Караткевіча “Зямля пад белымі крыламі”, якія кваліфікуюцца як выразныя 
тэкстаўтваральныя кампаненты, што адлюстроўвае часавы і прасторавы каларыт 
твора. Праз выбар імёнаў прасочваецца нацыянальна акрэсленая і эстэтычная 
пазіцыя пісьменніка, яго адносіны да персанажа – носьбіта імені, мэтанакіраванасць, 
абумоўленая ідэяй твора, аўтарскай задумай.

Ключавыя словы: анамастыкон, уласнае імя, айконім, тапонім, онім.
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Вывучэнне анамастычнай лексікі – асабовых уласных імёнаў, мянушак, прозвішчаў, 
розных тапанімічных назваў, псеўданімаў у беларускім мовазнаўстве і літаратуразнаўстве 
пачалося параўнальна нядаўна. За апошнія гады прыкметна актывізавалася цікавасць да 
анамастычных праблем, пра што сведчаць шматлікія навуковыя і навукова-метадычныя 
працы, у якіх разглядаюцца як агульныя, так і прыватныя асаблівасці анамастыкі.

Асаблівая заслуга У. Караткевіча перад беларускай літаратурай у стварэнні 
высакаякаснай гістарычнай прозы, дзе пісьменнік узняў шырокія пласты нацыянальнай 
гісторыі, выявіў буйныя характары, здолеў раскрыць багаты духоўны свет сваіх герояў і 
звязаць іх асабісты лёс з лёсам народным.

Мову твораў гэтага пісьменніка аналізавалі В. Мароз [6] , В. Шур [10, 11], 
В. Іўчанкаў. Архаізаваныя онімы ў гiстарычнай прозе берасцейскiх пiсьменнiкаў Зiнаiды 
Дудзюк, Валянцiны Коўтун, Алеся Наварыча, Клаўдзii Калiны, Уладзiмiра Дамашэвiча, 
Георгiя Марчука разгледжаны ў вучэбна-метадычным дапаможнiку С. Бут-Гусаім 
“Жанраўтваральная роля антрапонiмаў у гiстарычнай прозе берасцейскiх пiсьменнiкаў”. 
У творах названых аўтараў па-мастацку адлюстраваны не толькi архаізаваны iменаслоў 
дахрысцiянскай пары, але i адчуванне старажытным чалавекам свету [2, 15].

Для ўзнёсла-велічнага іменавання нашай радзімы Беларусі як дзяржавы У. Караткевіч 
стварыў апісальны выраз зямля пад белымі крыламі, якім назваў свой самы папулярны 
не толькі ў Беларусі нарыс, адрасаваны спачатку школьнікам братняй Украіны. Яго 
загаловак і выхаваўчы патэнцыял твора глыбока прааналізаваў В. В. Шур [10, 47-77]. 

У нарысе пісьменнік выкарыстаў 211 тапанімічных адзінак, сярод іх пераважаюць 
рэальныя, засведчаныя ў розныя часы геаграфічныя назвы – айконімы: астыонімы 
– назвы гарадоў: Брэст, Баранавічы, Гомель, Калінкавічы, Ліда, Мазыр; назвы вёсак – 
камонімы: Цудноў, Мацяёвіцы, Жарцы, Салтанаўка; назвы краін – харонімы: Германія, 
Францыя, Туркменістан; гідронімы – уласныя імёны водных аб’ектаў, прыроднага 
паходжання або створанага чалавекам, сярод іх выдзяляюць: патамонімы – назвы рэк, 
каналаў: Прыпяць, Дняпро, Лоша, Смердзь, Дзвіна, Вісла, Ясельда, Агінскі канал і інш.; 
лімнонімы – назвы азёр: Палік, Нешчарда, Свіцязь, Чудскае і інш.; акеанонімы – назвы 
акіянаў, іх частак: Антлантычны акіян, Ціхі акіян і інш.; драмонімы – назвы дарог: 
Даўгінаўскі тракт, Кацярынаўскі гасцінец (шлях) і інш.; аронімы – назвы ўзвышшаў, 
гор: гара Лысая, гара Маяк і інш.; дрымонімы – назвы лесу: Бярэзінская пушча, 
Лепячанская пушча, Белавежская пушча, Мачтавы бор і інш.; планетонімы – назвы зон 
касмічнай прасторы: Марс, Юпітэр, Венера і інш.; хранонімы – уласныя імёны адрэзкаў 
часу: Купалле, Новы год; тэонімы – імёны багоў, міфалагічных істот: Зеўс, Геркулес і 
інш., фітонімы – уласныя імёны некаторых раслін: Цар-дуб, дуб Крывашапкі, Дрэва 
вечнасці і інш. Такія назвы ствараюць у творы каларыт часу, мясцовасці.

Багацце і разнастайнасць архаізаваных адзінак у нарысе абумоўлены яго жанрава-
стылістычнай спецыфікай: Батый не чакаў такога супраціўлення і, акрамя таго, баяўся 
аб’яднання Венгрыі і таму рынуўся туды. Землі на поўнач ад Прыпяці былі ўратаваныя. 
У прыватнасці, у 1241 годзе і ў 1249 годзе пад мястэчка Крутагор’е. У апошняй сечы 
імі камандаваў хан Койдан. Крутагор’е з таго часу называлася Койданавым (цяпер 
Дзяржынск) [1, 94]. У гэтым тэксце аўтар ужывае словы і выразы, якія ўстарэлі і не 
выкарыстоўваюцца ў сучаснай мове некаторыя з іх маюць адпаведныя сучасныя 
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сінонімы: Крутагор’е → Койданава → Дзяржынск. Ужывае агульныя назоўнікі, імёны 
людзей мінулых часоў: хан Койдан, Батый, сеча.

У творы пісьменнік, ствараючы каларыт часу, шырока ўжывае архаізаваныя асабовыя 
ўласныя імёны: Давід, Вітаўт, Усяслаў, Яраслаў і інш; прозвішчы людзей мінулых 
стагоддзяў: Багрым, Басалыга, Богша і інш.; айконімы: Менск, Бярэсце, Гарадзень і 
інш.. прыводзіць варыянты археонімаў: Менск – Менеск – Мінск, Гарадзень – Гародня – 
Гродна, Бярэсце – Бжэсце – Брэст, Гомь – Гом’е – Гомій – Гомель і інш. Называе 
архаізаваныя ўрбанонімы старажытнага Мінска: вуліца Захар’еўская, Ленінскі праспект, 
вуліца Падгорная, велізарная бібліятэка імя Леніна і інш.

Для стылю пісьменніка ўласціва ўмелае ўвядзенне такіх адзінак у мастацкі тэкст: 
побач з сучаснымі ўжывае былыя архаізаваныя варыянты назваў некаторых паселішчаў, 
указвае час іх узнікнення, прыводзіць гістарычны каментарый пра розныя этапы 
станаўлення паселішча, называе некаторыя памятныя падзеі, якія былі ў паселішчы і яго 
ваколіцах, вядомых асоб, чый лёс звязаны з гэтым месцам, цытуе старажытныя летапісы, 
мастацкія тэксты тых часоў: Наваградак, як яго чамусьці, на польскі манер называюць 
(а мясцовыя людзі кіламетраў на семдзесят у наваколлі называюць Наваградак, і гэта 
бліжэй да старадаўняга Ноўгарадка), ляжыць на Навагрудскім узвышшы. Упершыню 
Навагрудак згадваецца ў пісьмовых крыніцах пад 1044 годам пра будаўніцтва новага 
горада, якое звязана з паходам кіеўскага князя Яраслава Мудрага на Літвy [1, 101]; 
Пісьменнік адзначае, што пад уплывам суседніх моў некаторыя айконімы набылі іншае 
гучанне і напісанне. У змененых варыянтах гэтыя назвы ў розныя часы можна было 
прачытаць і пачуць, як Бярэсце, Бжэст, Бжэст-Літоўск, Брэст-над-Бугам, Брэст; 
Гарадзень, Гародня, Гродна; Менск, Мінск Літоўскі, Мінск.

Адсутнасць поўнагалосся ў польскай мове, напрыклад, праявілася ў перадачы 
натуральных беларускіх тапонімаў Гародня, Берасце, Наваградак, Дарагічын. Параўнаем 
сучасныя назвы, якія замацаваліся па аналогіі пад уплывам польскай мовы: Гродна, 
Брэст, Навагрудак, Драгічын і інш. Сапраўдныя беларускія назвы з поўнагалоснымі 
спалучэннямі афіцыйна не ўзаконены, але ў мастацкай літаратуры, у перыядычным 
друку, у вусных выступленнях яны ўсё часцей і часцей ужываюцца так, як ужывалі іх ва 
ўсе часы нашы продкі. Так, Уладзімір Караткевіч у нарысе “Зямля пад белымі крыламі” 
пра такія назвы адзначае: “Высокі бераг Нёмана. Пры ўпадзенні ў яго Гараднічанкі, на 
мысе і ўзнік “Гарадзень”, або “Гародня” [1, 140]. Гэты прыём пісьменнік паслядоўна 
выкарыстоўвае пры апісанні асноўных беларускіх паселішчаў.

Спынімся на апісанні айконіма Мінск, які ўмела, пішучы пра розныя перыяды, 
у розных варыянтах выкарыстаў пісьменнік у нарысе. Мінск (Менеск, Менск, Мінск) 
– сталіца Рэспублікі Беларусь, адміністрацыйны цэнтр Мінскай вобласці і Мінскага 
раёна, горад-герой. Сталіца Садружнасці Незалежных Дзяржаў. Упершыню згадваецца ў 
“Аповесці мінулых часоў” пад 1067 годам, у сувязі з ваеннымі дзеяннямі паміж полацкім 
князем Усяславам Брачыславічам і Яраславічамі, калі апошнія разбурылі Менск і забілі 
або ўзялі ў палон яго жыхароў: И придоша ко Меньску, и меняне затворишася в граде. Си 
же братья взяша Меньскь, и исекоше муже, а жены и дети вдаша на щиты, и поидоша 
к Немизе, месяца марта въ 3 день; и мнози подоша, и одолеша Изяславъ, Святославъ, 
Всеволодъ. Всеславъ же бежа [7, 8]. 
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Пісьменнік прыводзіць варыянты існуючых некалі назваў: Менеск, Менск: …назва 
горада «Мінск», а ў даўніну «Менеск», «Менск» [1, 76]; І дужа мала гісторыі. Таму 
што ў гады апошняй вайны Менск быў знішчаны… [1, 77], насычае тэкст архаізаванымі 
словамі (Няміга, харалужны, чапы): На Нямізе снапы сцелюць галовамі, малоцяць 
чапамі харалужнымі…, цытуе старажытныя тэксты, насычаныя архаізаванай лексікай: 
На Нямізе снапы сцелюць галовамі, малоцяць чапамі харалужнымі, на таку жыццё 
кладуць,веюць душу ад цела [1, 76]. У. Караткевіч перадае ўласнае тлумачэнне аб 
паходжанні айконіма Мінск: Засталася толькі старая гандлёвая назва горада «Мінск», 
а ў даўніну «Менеск», «Менск», ад слова «мена», «мяняць». І дужа мала гісторыі. Таму 
што ў гады апошняй вайны Мінск быў знішчаны ледзь не на сто працэнтаў, пушчан 
дымам і попелам [1, 76]. Паходжанне гэтага тапоніма можна прасачыць у працах такіх 
даследчыкаў, як П. Шпілеўскі, В. Лемцюгова, В. Жучкевіч, М. Ермаловіч, У. Юрэвіч, 
І. Крамко, Г. Штыхаў, якія лічаць, што горад атрымаў назву ад невялічкай рэчкі Менкі 
або Мені, а рэчка ў сваю чаргу такую назву набыла ад назвы рыбы мень, якая ў вялікай 
колькасці вадзілася па тых часах у ёй [3, 232]. В. Лемцюгова адзначае, што адгідранімічная 
прырода айконіма Мінск выразна выступае ў кантэксце групы назваў гарадоў Беларусі 
на – ск з гідранімічнай асновай. Назва кожнага трэцяга горада беларускай этнамоўнай 
тэрыторыі заканчваецца на – ск і суадносіцца з рачной назвай [5, 67]. 

У жыхароў Міншчыны ёсць сваё тлумачэнне, якое засведчыў П. Шпі- леўскі: 
заснавальнікам горада быў легендарны асілак, якога ў наваколлі звалі Менеск ці Менскі. 
Ён між Татарскім канцом і Пярэспінскім мастком пабудаваў на Свіслачы вялізны 
каменны млын на сем колаў. Менеск меў незвычайную сілу, пра якую ў ваколіцах хадзілі 
легенды. Кажуць, што ў яго млыне мука малолася не са збожжа, а з камянёў, а ноччу з 
млына чуліся нейкія дзіўныя крыкі, галёканне, музыка, а сам асілак-чараўнік цёмнымі 
начамі ездзіў на сваім млыне, як на баявым кані, па наваколлі і набіраў вайсковую раць з 
мужных і дужых людзей, з якіх потым утварыўся цэлы народ, што стаў жыць недалёка ад 
млына. Там жа быў заснаваны і горад, якому далі імя волата — Менск [9, 5].

Беларускі даследчык І. Крамко, спасылаючыся на меркаванні прафе-
сара кафедры беларускай філалогіі Варшаўскага ўніверсітэта А. Абрэмскай-Яблонскай, 
тлумачыць, што назва Мінск з’явілася пад уплывам польскага Мінска Мазавецкага на 
грунце польскай адміністрацыйнай і моўнай экспансіі ад 1502 годам [4, 34]. 

Айконім Мінск замяняе Менск у афіцыйных дакументах толькі ў XVIII ст. разам з 
выцісканнем старабеларускай мовы з дзяржаўнага ўжытку. З 1917 г. зноў паслядоўна 
пачынае ўжывацца адроджаная беларуская назва Менск, якая была юрыдычна замацавана 
Канстытуцыяй 1927 г. як афіцыйная назва сталіцы БССР, а таксама прадубліравана і 
Канстытуцыяй 1938 г. Аднак у 30-я гады XX ст. у самы разгар сталіншчыны на Беларусі 
(1938 г.) на адной з сесій Вярхоўнага Савета БССР без тлумачэння было прызнана 
неабходным замяніць назву Менск на Мінск [8, 36]. 

У 90-х гадах XX ст. зноў у беларускай грамадскасці распачалася палеміка адносна 
назваў Менск – Мінск, з’явіліся шматлікія публікацыі. Па прапанове народнага дэпутата 
БССР, паэта А. Вярцінскага, на сесіі Вярхоўнага Савета БССР было ўзнята пытанне 
аб замене назвы нашай сталіцы Мінск на Менск, на старонках рэспубліканскіх газет і 
часопісаў разгарнулася палеміка адносна пастаўленай праблемы. У дыскусіі выказваліся 
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самыя процілеглыя погляды адносна названых варыянтаў сталіцы Беларусі (А. Жураўскі, 
А. Рогалеў, Я. Войніч, К. Тарасаў, В. Лемцюгова і інш). 

Відаць, маюць рацыю тыя даследчыкі, якія бачылі ў замене Менск на Мінск вынік 
паланізацыі тапанімічнай назвы, бо назва Мінск амаль паслядоўна пачала ўжывацца 
ў пісьмовых крыніцах у канцы XVII ст., калі польскі ўплыў на беларускую мову быў 
самым значным. У той час паланізацыя ахапіла самыя разнастайныя па мадэлях тыпы 
беларускіх, літоўскіх і ўкраінскіх тапонімаў і іншых уласных найменняў (імёнаў, 
прозвішчаў). Іменна ў той перыяд не ў вуснай, а найперш у пісьмовай мове замацаваліся 
паланізаваныя Брэст, Навагрудак, Гродна, Драгічын, Ліозна, Міёры, Шаркаўшчызна, 
Крулеўшчызна, Езёры, Вуля, Вулька і многія іншыя беларускія тапанімічныя назвы, 
змененыя ў шматлікіх выпадках па аналогіі з блізкімі па структуры польскімі тапонімамі, 
пра што ў сваіх працах пісалі В. Лемцюгова, М. Ермаловіч, В. Шур, Ф. Янкоўскі [11, 193]. 

Новыя матэрыялы і факты, якія сталі вядомымі ў апошнія часы, яшчэ раз сведчаць, 
што акцыя аб замене назвы Менск на Мінск была вынікам не лінгвістычных, а сацыяльна-
палітычных працэсаў. Безумоўна, усё гэта было ўлічана і Уладзімірам Караткевічам пры 
напісанні арыгінальнага нарыса. 

Брэст (Бярэсце – Берасць – Брэст-Літоўск – Бжэсце – Брэст над Бугам – 
Брэст) – горад на паўднёвым захадзе Беларусі, цэнтр Брэсцкай вобласці. Упершыню 
згадваецца ў Іпацьеўскім летапісе і ў “Аповесці мінулых часоў” пад 1019 годам, у сувязі 
з барацьбой за Кіеўскі велікакняжацкі прастол паміж тураўскім князем Святаполкам 
Уладзіміравічам і яго братам Яраславам, князем наўгародскім. За сваю гісторыю меў аж 
чатыры афіцыйныя назвы, уваходзячы ў склад розных дзяржаў: дзяцінец старажытнага 
Бярэсця (упамінаецца ўпершыню ў Іпацьеўскім летапісе і ў “Аповесці мінулых гадоў”) 
размяшчаўся ў сутоку Мухаўца і Заходняга Буга, у складзе Рэчы Паспалітай яго называлі 
Брэст-Літоўск, а ў буржуазнай Польшчы ў 1921–1939 гг.– Брэст-над-Бугам, а пасля 
ўз’яднання Заходняй Беларусі з Беларускай ССР на картах і ў дакументах замацавалася 
назва Брэст, хоць старажылы-берасцейцы і жыхары суседніх раёнаў называюць яго 
Бэрэсць [11, 160]. 

Польскі варыянт Брэст за назвай Берасце замацаваўся прыкладна з XVI ст. не толькі 
як вынік адсутнасці поўнагалосся ў польскай мове, але і, як нам здаецца, у сувязі з 
дзейнасцю аналогіі: на захадзе Францыі, на паўвостраве Брэтань, ёсць порт Брэст, і, 
мабыць, не без уплыву гэтай назвы, а на яе ўзор, адбылася трансфармацыя Берасьця на 
Бжэсьце → Бжэсьць → Бжэст → Брэст-Літоўск → Бжэсць-по-над-Бугем (Брэст-над-
Бугам), пасля 1939 г. у выніку далучэння Заходняй Беларусі да Савецкай краіны горад 
набыў сучасную немясцовую, небеларускую назву Брэст, якая аманімічная французскаму 
айконіму, якім ідэнтыфікуецца горад на захадзе гэтай краіны. Па адным з тлумачэнняў, 
назву Брэст горад атрымаў праз спецыфіку польскай мовы – польскі варыянт назвы 
запісваўся як Brzesc, потым ён быў перанесены ў рускую мову (ХІХ ст.) як Брест, потым 
– у беларускую як Брэст [12, 5].

Улічваючы народныя традыцыі ўжывання гэтай тапанімічнай назвы, якія, дарэчы, 
не прыпыняліся ніколі, хоць горад уваходзіў у склад розных дзяржаўных аб’яднанняў, а 
таксама версіі адносна паходжання спрадвечнага айконіма, даследчыкі (В. Емельяновіч, 
А. Лысенка ) прапануюць вярнуцца да народнага гучання назвы і раяць заходнія вароты 
нашай Радзімы называць беларускім найменнем Берасьце. Так, у мясцовым варыянце 
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назва Брэст паўсюдна гучыць, як Бэ́рэсць ці Бэ́рысць, націск прыпадае на першы, а не на 
другі склад асновы, як мы чуем у сучаснай скажонай афіцыйна назве. Тутэйшыя людзі 
сябе называюць берасцейцамі, а не брэстаўчанамі ці брэшчанамі [3, 209].

Уладзімір Караткевіч у нарысе таксама падрабязна тлумачыць паходжанне і час 
узнікнення айконіма Бярэсце: Старажытная назва Брэста – Бярэсце, як сведчанне 
таго, што на гэтым месцы шмат стагоддзяў назад вялася нарыхтоўка бяросты. Так 
у старажытнасці мясцовыя жыхары, для якіх характэрны палескі гоман, называлі 
верхні пласт кары бярозы. Знешні бок бяросты звычайна белага колеру з шараватым 
адценнем, радзей - ружавата-карычневага [1, 90].

Такім чынам, пісьменнік, як і даследчыца з сучаснага Брэста В. Емельяновіч, лічыць, 
што айконім Брэст утвораны ад назвы бераст — або назвы ўсіх вязавых, значэнне мае 
хутчэй за ўсё зборнае — бераставы гай. Дарэчы, гэты гатунак дрэва расце не ва ўсёй 
Беларусі, але акурат у берасцейскім рэгіёне дакладна ёсць.

Пісьменнік дае амаль энцыклапедычнае апісанне гэтага горада, выка-рыстоўваючы 
варыянты айконіма (Бярэсце, Брэст), ужывае перыфразы “Брама краіны”, вялікае 
пасяленне, стары горад, калонія Польшчы, гандлёвы і рамесны цэнтр; сінонімы: 
Цытадэль, крэпасць, кальцавая казарма; выкарыстоўвае імёны людзей, гістарычных 
асоб чый лёс звязаны з Брэстам: Батый, Грыбаедаў, Казімір Лышчынскі, Чаадаеў; 
урбанонімы: “дом Грыбаедава”, Цыдатэль Брэсцкая крэпасць, Тэўтонскі ордэн, 
Картуз-Бяроза “лінія Мажыно”; называе характэрныя гідронімы: Мухавец, Буг, 
Лясная; ужывае ўстарэлыя словы і словазлучэнні: тураўскія князі, рыцары, манголы, 
казематы, орды, рамесны цэнтр, мастакі-рамеснікі, некалькі фартоў: І вось Брэст. 
Брама краіны. Дарэчы, крэпасць ляжыць якраз на месцы таго Бярэсця, якое ўжо ў 1019 
годзе ўпамінаецца як досыць вялікае пасяленне. А пагроза першай сусветнай вайны 
выклікала неабходнасць пабудовы яшчэ некалькіх, аддаленых на 12 км. У XI—XIII ст. 
належаў тураўскім, кіеўскім і ўладзіміра-валынскім князям. У XIV—XVI стагоддзях 
Брэст — гандлёвы і рамесны цэнтр, адзін з буйнейшых у Вялікім Княстве Літоўскім. 
У ім пражывала тады ад 2000 да 5000 чалавек. У 1379 годзе на яго напалі рыцары 
Тэўтонскага ордэна”[1, 90]. 

У народзе ёсць сваё тлумачэне пра паходжанне назвы горада, запісанае ў сярэдзіне 
XIX ст. П. Шпілеўскім у сваім “Падарожжы па Палессі і Беларускім краі”: Некалі, 
даўным-даўно багаты купец, прабіраючыся цераз вязкія балоты з вялікай колькасцю 
рознага тавару, зрабіў плаціну са ствалоў бярозы, заваліў балота бяростай і такім 
чынам праклаў сабе шлях… А самое месца, аб зрубленай з бяросты плаціны, ён назваў 
Берасцем, Берасценем. Існуюць таксама меркаванні, што назва горада паходзіць ад 
наймення – бераст ці ад імя асабовага – Бераст [13, 36].

Такім чынам, айконім Брэт за сваю гісторыю меў аж чатыры афіцыйныя назвы, 
уваходзячы ў склад розных дзяржаў і меў некалькі варыянтаў, якія ўмела ўжываў У. 
Караткевіч, адлюстроўваючы каларыт часу, захоўваючы нацыянальныя традыцыі ў 
выбары онімаў. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОНОМАСТИЧНИХ ОДИНИЦЬ У 
НАРИСІ ВОЛОДИМИРА КОРОТКЕВИЧА “ЗЕМЛЯ ПІД БІЛИМИ КРИЛАМИ”
У статті дається опис антропонімів і топонімів у нарисі Володимира Короткевича 

«Земля під білими крилами», які кваліфікуються як виразні текстотворчі компоненти, 
що відображають часовий і просторовий колорит твору. Шляхом вибору імен 
простежується національна і естетична позиція письменника, його ставлення до 
персонажу – носія імені, цілеспрямованість, обумовлена ідеєю твору і авторським 
задумом.
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В статье дается описание антропонимов и топонимов в очерке Владимира 
Короткевича «Земля под белыми крыльями», которые квалифицируются как 
выразительные текстообразующие компоненты, которые отражают временной и 
пространственный колорит произведения. Посредством выбора имен прослеживается 
национальная и эстетическая позиция писателя, его отношение к персонажу – носителю 
имени, целенаправленность, обусловленная идеей произведения и авторским замыслом.
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FEATURES OF THE FUNCTIONING OF ONOMASTIC UNITS 
IN THE IMAGE OF VLADIMIR KOROTKEVICH 

«THE LAND UNDER WHITE WINGS»
The article describes the anthroponyms and toponyms in Vladimir Korotkevich’s essay 

«The earth under white wings», which are qualifi ed as expressive text-forming components, 
which refl ects the temporal and spatial coloring of the work. Through the choice of names, one 
can trace the national and aesthetic position of the writer, his attitude towards the character - 
the bearer of the name, purposefulness, conditioned by the idea of   the work and the author’s 
intention.
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ПРИРОДНІ СТИХІЇ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО 
СВІТОБАЧЕННЯ УКРАЇНЦІВ 

(НА ПРИКЛАДІ ЕТНОКОНЦЕПТУ ВОГОНЬ)

У статті з’ясовано суть поняття концепт і роль ареальної фразеології у вивченні 
концептуальної картини світу українцями. Як приклад розглянуто один із базових 
етноконцептів української культурології – вогонь, його тісний зв’язок з реаліями 
культурного, побутового, релігійного та духовного життя українців.

Ключові слова: концепт, етноконцепт, етнотрадиція, символізм, фразеологізм. 
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Постановка проблеми. Сьогодні збирання, класифікація та всебічний аналіз 
діалектних фразеологізмів залишаються у полі наукової уваги мовознавців, оскільки 
це дозволяє сформувати загальноукраїнське фразеологічне поле, додати до відомого 
фразеологічного матеріалу новий та актуальний фактаж, проводити численні паралелі між 
ареальними фразеологізмами. До суто наукового вивчення фразеологізмів долучаються 
численні суміжні аспекти, зокрема через осмислення суті та опрацювання фразеологізмів 
можна простежити господарське, громадське, культурне та релігійне життя українців. 
Також фіксація ареальних фразеологізмів сприяє збереженню цього мовного пласту, 
адже через міграційні, освітні та професійні чинники діалектне мовлення звужує свої 
ареали, а подекуди й зникає. 

Аналіз останніх досліджень. На певних етапах фразеологізми вивчалися за різними 
аспектами: семантичним, когнітивним, структурним, стилістичним, проте сьогодні у 
вітчизняній фразеології актуальним став саме концептуальний принцип опрацювання 
фразеологізмів, який передбачає єдність семантики та структури фразеологізму, його 
органічний зв’язок з реаліями господарського та духовного життя українця. Поняття 
концепту є багатозначним (до 27 значень), концепт є поняттям філософським, логічним, 
психічним, лінгвістичним тощо. В українському мовознавстві поняття і суть концепту 
найбільш ґрунтовно опрацювала проф. О.Селіванова, вона запропонувала «нове 
трактування мотивації як наскрізної у процесі породження номінативної одиниці» через 
«знаки певних зв’язків компонентів концепту як відповідника значення та структури 
знань про позначуване в етносвідомості» [7:17]. Твердження О.Селіванової та інших 
українських лінгвістів (А.Білецький, В.Манакін, М.Алефіренко, М.Кочерган) про 
когнітологію як перспективний напрям сучасного мовознавства активно підтримав і 
розвинув проф. В.Ужченко.

Метою наукової статті є аналіз одного із знакових концептів світового та українського 
світобачення, який проник у всі сфери господарського, релігійного та культурного життя. 
Як приклад для аналізу ми обрали загальноукраїнський концепт вогонь.

Виклад основного матеріалу. Концепт (від лат. conceptus – ’поняття’) – поняття 
багатозначне і багатовимірне, проте базовим визначенням є тлумачення, запропоноване 
О.Селівановою: «Концепт – це інформаційна структура свідомості, різносубстратна, 
певним чином організована одиниця пам’яті, яка містить сукупність знань про об’єкт 
пізнання, вербальних і невербальних, набутих шляхом взаємодії п’яти психічних функцій 
свідомості й позасвідомого» [8: 256]. На думку В.Ужченка, концепт – «це практично 
невичерпний комплекс культурно зумовлених уявлень про предмет, явище чи ознаку в 
певній культурі» [10: 295].

В українській етнотрадиції надзвичайно потужною є сукупність концептів, які можна 
об’єднати спільним поняттям – природні стихії: вітер, вода, вогонь. З часу появи людини 
на планеті Земля відбувалося обожнення цих стихій, люди боялися і водночас намагалися 
приручити воду, вітер і вогонь. І сьогодні ми бачимо наслідки цих дій: з одного боку – 
гідро- та вітряні електростанції, сонячні батареї, розвиток промисловості, а з іншого – 
численні природні катаклізми: буревії, повені, пожежі, засухи. Люди спостерігали 
боротьбу стихій у природі й творчо переосмислювали побачене, зокрема у прислів’ях, 
примовках, каламбурах, загадках, казках; наприклад, в українській народній казці «Про 
Сонце, Мороз та Вітер» між собою хто сильніший змагаються саме ці природні стихії. 
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Безумовно, природні явища та стихії тісно пов’язані між собою та взаємообумовлені, 
проте обсяг статті не дає можливості проаналізувати їх у повному обсязі, тому для 
аналізу ми обрали один із базових образів-концептів – вогонь.

Вогонь є потужною, непередбачуваною та безжалісною природною стихією. 
Поняття вогонь в українській мові багатозначне: 1. ’розжарені гази, що виділяються під 
час горіння»; 2. ’пристрасні почуття’; 3. ’душевне піднесення, натхнення’; 4. ’багаття, 
що горить’; 5. ’світло освітлювальних приладів’; 6. ’жар, підвищена температура’; 
7. ’наказ стріляти’ [9: 132]. А ще вогонь – це основа життя, джерело світла і тепла, засіб 
готувати їжу, знаряддя полювання, засіб обробки дерев’яних знарядь, захист від хижаків. 
Така розгалужена семантика лексеми вогонь свідчить про його давнє походження (д.інд. 
аgnis→ праслов. *ogn(j)ь→ д.рус. огнь) [3: 413] і наявність у багатьох мовах: агонь 
(білор.), огон (болг.), ogien (пол.), огань (хорв.), wogenꞌ (нижньолуж.), vid’ẻn (полаб.), 
ugnis (лит.) тощо.

Лексема вогонь була переосмислена за ознакою кольору, відчуття (пекучість) і набула 
інших значень: вогник 1. меландрій червоний’ (ботан.); 2. ’віскарія’ (ботан.); 3. ’хвороба 
герпес (в народ. медицині)’; вогничок ’курячі очка’ (ботан.); вогневиця, огневиця 
’гарячка’; вогнівка ’вид метелика-шкідника’; огняк ’червоноголовий сорокопуд’ (орніт.); 
вогняниця, огнянка ’вид грибів’; огнянець ’демон, дух вогню’[3: 413].

 Саме вогонь став компонентом багатьох сталих висловів: вогонь науки, Віфлеємський 
вогонь, антонів вогонь, бенгальський вогонь, грецький вогонь, вогнем і мечем, вести 
вогонь, відкривати вогонь, прицільний вогонь, вічний вогонь, сигнальний вогонь, 
аеродромний вогонь тощо.

Вогонь є одним із головних образів світової та української міфології. Наші предки 
уявляли вогонь химерним звіром, що має непередбачуваний норов і може з’їсти все (Що 
ніколи сите не буває? (загадка)); господині перед розпалюванням хрестили піч і ставили 
горнятко з водою і поліно, «щоб вогонь мав що їсти і пити» [6: 235].

Розрізняли три види вогню: небесний, земний та підземний. Небесний та земний 
вогонь – благодатний, пов’язаний з родючістю і добробутом, а підземний – небезпечний, 
уособлює темні сили, зокрема пекло. Наші предки вважали, що небесний вогонь людям дав 
Бог, пославши на землю архангела Гавриїла із залізною палицею, святий кинув розжарену 
палицю об камінь і розсипалися іскри. Натомість, підземний вогонь створений Сатаною, 
він небезпечний, у ньому перебувають чудовиська і душі предків [4: 62]. Саме з підземним 
вогнем пов’язані численні казкові змії та дракони, приборкати яких найчастіше може лише 
коваль, тому що він знається на таємницях вогню і підземного світу.

Давні русичі в пантеоні своїх богів поставили Перуна, Сварога, Дажбога, оскільки 
саме їх пов’язували з небесним та земним вогнем, якому поклонялися; також наші 
пращури дотримувалися загальносвітової традиції спалювати тіла померлих, на вогнищі 
в капищах спалювали пожертви богам. На переконання українців, вогонь виконував 
декілька функцій: був мірилом доброчесності (на злодієві шапка горить (фразеол.); 
раніше звинувачену в злочині особу змушували взяти до рук розпечене залізо, якщо 
попікся, то винен, а «невинного залізо не візьме»); очищення (на Івана Купала молодь 
стрибала через багаття; обряд «смалення молодої» після шлюбної ночі; очищення 
вогнем наречених у дворі молодого (на Слобожанщині); запалення свічки у Чистий 
четвер); символ життя, продовження роду і смерті (використання свічок у всіх релігійних 
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ритуалах); символ родючості (символічне спалення Дідуха; сімейний обряд «Женіння 
комина»). За давньою традицією, постійний вогонь підтримували волхви в капищах, 
господині в оселях (ймовірно, звідси й фразеологізм родинне вогнище), у наш час така 
традиція трансформувалася у підтримання вічного вогню біля монументів полеглим 
у ІІ Світовій війні. З пошануванням вогню пов’язані численні традиційні побутові 
застороги: Не можна в хаті лаятися, бо піч почує; Не можна плювати у вогонь, бо вавки 
рот обкидають; Не можна плювати у вогонь, бо на тім світі будеш гарячу сковороду 
лизати; Не можна бавитися жариною, бо вночі будеш мочитися в постіль; Не можна 
висипати у вогонь хатнє сміття, бо родина зубожіє. Активно використовували вогонь 
у чаклунстві та знахарстві, наприклад, на Поліссі рожу лікували замовлянням: Брать 
червону сукню, терти льон, скрутити три комочкі, на руку трапку, а на трапку льон і 
по очєрєді спаліть і казать: – Як у пєчє полумйу нє горєті, як полумйа нє палає, хай так 
[ім’я] хрішчєному, молітвєному помагає [5: 45]. Страшними були прокльони, пов’язані 
з вогнем: Щоб тебе вогонь спалив!; Грім би тебе спалив!; Щоб ти згорів!; Щоб тебе 
пекли і варили!; Щоб земля під тобою і над тобою горіла!; Щоб ти жару наївся!

Традиційно в українських оселях сакральним місцем, де живе вогонь, була піч. 
Господині ретельно доглядали за піччю, підмащували глиною, білили, розмальовували 
її візерунками. Піч – це їжа для усієї родини, теплий нічліг, лежанка для вигрівання і 
лікування, сушарка для насіння; а у поєднанні з комином піч пов’язували з нечистою 
силою, саме через комин вилітають уночі відьми; після смерті годувальника родина 
зачиняла заслінкою піч, «щоб домовик слідом не вилетів».

В українській обрядовості вогонь часто поєднувався із водою, оскільки саме ці 
елементи були першоосновою світу: на Івана Купала дівчата пускали на воду вінок із 
запаленою свічкою, щоб дізнатися ім’я судженого; свічки і свячену воду використовували 
на Великдень; у воду трикратно занурювали запалену свічку на Водохреще.

Кольоровими символами вогню став червоний, помаранчевий та жовтий кольори. 
Здавна червона барва була ознакою смерті, жалоби, тому в поховальному обряді 
використовувалася червона вохра, козакам червоною китайкою прикривали обличчя, а 
на могилі садили червону калину.

Українська фразеологія зафіксувала численні сталі вислови, що містять компонент 
вогонь, вогник, жар, жарки, жарина і под.. Хоча вогонь і є однією з наймогутніших 
природних стихій, в українській фразеології не зафіксовано висловів з позитивним 
значенням; у фразеології вогонь – це ’ворог’, ’несподіванка’, ’небезпека’, ’смерть’. 

Прикметно, що усі фразеологізми характеризують власне людину, її вчинки, 
зовнішність, поведінку. Як ілюстрацію пропонуємо сталі вислови, записані на території 
Середнього Полісся [1; 2]:

’засторога’: берегтися як вогню; втікати як від вогню; 
’небезпека’: гратися (бавитися) з вогнем; бути між двома вогнями; з вогню та в 

полум’я; лизнути вогню;
’сварка’: накинувся як вогонь на сіно; кричить як вогню вхопив; язик як вогонь – 

пече дуже; жарить як вогнем сипле; живуть як вогонь з водою; вогнем дихати (горіти, 
сикати); вогонь роздмухувати (підкладати); спалахнув як вогонь; підливати оливи (лою, 
олії) у вогонь;

’відчайдушний’: іти у вогонь і у воду; на терновім вогню не горить;
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’бувалий’: пройти вогонь, воду і мідні труби;
’ледачий’: ні вогню, ні полум’я – тільки дим;
’біль’: пече [серце, рана, образа і под.] як вогонь; голова як у вогні палає;
’байдуже’: вогню прикласти;
’швидко’: гайнув як вогонь по соломі; побіг як вогню ухопив;
’шкоꞌда’: робить як вогнем палить; наче у вогонь кинув.
Висновки. Ареальні фразеологізми інших регіонів України також містять значну 

кількість сталих висловів з компонентом вогонь – це свідчить про актуальність цього 
етноконцепту на всій території України, а також про входження вітчизняної культурології 
до світових лінгвокультурологічних традицій.

Подальшу перспективу наукових досліджень убачаємо в опрацюванні інших 
базових концептів української та світової етнокультури; проведенні етнографічних, 
етимологічних та семантичних паралелей в наріччях української мови для встановлення 
закономірностей утворення та функціонування базових етноконцептів.
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ПРИРОДНЫЕ СТИХИИ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО 
МИРОВОЗЗРЕНИЯ УКРАИНЦЕВ (НА ПРИМЕРЕ ЭТНОКОНЦЕПТА ОГОНЬ)
В статье выявлена   сущность понятия концепт и роль ареальной фразеологии в 

изучении концептуальной картины мира украинцами. В качестве примера рассмотрен 
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один из базовых этноконцептов украинской культурологии – огонь, его тесная связь с 
реалиями культурной, бытовой, религиозной и духовной жизни украинца.

Ключевые слова: концепт, этноконцепт, этнотрадиция, символизм, фразеологизм.
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NATURAL ELEMENTS AS AN INTEGRAL PART OF THE CONCEPTUAL 
WORLDVIEW OF UKRAINIANS 

 The article clarifi es the essence of the notion “concept” and the role of the archeological 
phraseology in the study of the conceptual picture of the world by Ukrainians. As an example, 
one of the basic ethnoncepts of Ukrainian cultural science is considered, its close connection 
with the realities of the cultural, everyday religious and spiritual life of Ukrainians.
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РЕДУКЦІЯ СЕМАНТИКО-ГРАМАТИЧНИХ ОЗНАК
ЗАЙМЕННИКА В ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ

Статтю присвячено дослідженню міжчастиномовної транспозиції, зокрема явищу 
партикуляції займенників як характерної ознаки інтимізації ліричного тексту. Зʼясовано 
транспозиційні спроможності займенника в поетичному тексті, зокрема процеси 
партикуляції. Окреслено пріоритетні розряди займенників, що зазнають партикуляції в 
текстах інтимної лірики. 

Ключові слова: транспозиція, партикуляція, редукція, інтимізація, займенник, 
частка, поетичний текст, інтимна лірика.

Порівняно невеликий за обсягом, але надзвичайно цікавий за змістом клас займенників 
здавна привертав увагу лінгвістів, проте протягом останніх трьох десятиліть прономінативи 
стали вивчатися системно та всебічно. Інтерес науковців до займенників не випадковий. 
Він пояснюється прагненням мовознавців розкрити семантичний феномен прономінальної 
лексики, бажанням виявити специфіку їхнього функціювання тощо. Займенники були 
об’єктом дослідження як вітчизняних, так і зарубіжних мовознавців: І. Р. Вихованець, 
Г. В. Волчанська, І. В. Дудко, М. А. Жовтобрюх, Л. Я. Маловицький, В. М. Мігірін, 
В. М. Ожоган, О. А. Олексенко, М. І. Откупщикова, О. В. Падучева, Н. В. Петренко, 
О. В. Петрова, М. Я. Плющ, О. М. Селіверстова, Є. М. Сидоренко, Л. М. Синельникова, 
Т. І. Сільман, О. О. Скоробогатова, М. В. Федорова, Н. Ю. Шведова та ін.
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Між різними класами лексико-граматичної системи існують певні взаємовідношення 
і взаємозвʼязки, які виявляються в тому, що окремі одиниці можуть переходити з одного 
класу в інший (з однієї частини мови – в іншу). Цей перехід (редукція) супроводжується 
втратою вихідних, первинних граматичних якостей і появою нових, що у свою чергу 
призводить до внутрішніх семантичних і функційних зрушень у цих одиницях [13, с. 35]. 

І. Р. Вихованець розглядає транспозицію як триступеневий процес, який під впливом 
функційних потреб може набувати синтаксичного, морфологічного та семантичного 
вираження [4]. У цій розвідці розглянемо процес семантико-граматичної редукції 
займенників як початковий етап втрати ними ознак самостійної частини мови і зближення 
зі службовими словами, зокрема з артиклеподібними частками. В інтимній ліриці цей 
перехід (партикуляція) спостерігається як вияв певних стилетвірних рис. 

Проблема міжчастиномовної транспозиції, зокрема явище партикуляції займенників, 
є надзвичайно актуальною в сучасному мовознавстві (В. М. Бойко, Л. В. Валєєва, 
Н. М. Глібчук, Л. Б. Давиденко, Н. М. Дзюман, І. В. Дудко, В. М. Ожоган, Н. В. Петренко, 
Є. М. Сидоренко, К. С. Симонова та ін.). Проте поетичний текст як особливий вид тексту, 
де згущено виявляються певні морфологічні риси мови, не був предметом вивчення 
з огляду на транспозицію займенників, тому вважаємо тему нашого дослідження 
актуальною.

Мета статті – виявити семантико-стилістичний ефект від переходу займенників до 
класу часток у текстах інтимної лірики.

Для досягнення зазначеної мети вирішуються такі завдання:
- розглянути погляди науковців на проблему транспозиції прономінативів;
- визначити пріоритетні розряди займенників, що беруть участь у процесі 

партикуляції в текстах інтимної лірики;
- окреслити явище прономінальної транспозиції як характерної ознаки 

інтимізації ліричного тексту.
Як зауважують учені, «займенники, на відміну від повнозначних слів, не володіють 

номінативною функцією, не називають предмети, ознаки тощо. У цьому плані вони, 
образно кажучи, знаходяться ближче до службових слів, ніж іменники, прикметники 
тощо» [12, с. 129].

Так, Н. В. Петренко звертає увагу на те, що займенникова транспозиція є характерною 
ознакою поетичного тексту. Вона полягає у переносі займенникової словоформи до сфери 
дії невластивого їй граматичного значення, внаслідок чого у прономінатива виникає ціла 
низка конотацій [11, с. 140].

Н. М. Дзюман зазначає, що «у живій розмовній мові в багатьох випадках через 
послаблення синтаксичних зв’язків з членами речення та з огляду на емоційно-оцінну 
конотацію займенники наближаються за своїм значенням до часток і служать в мові 
засобом вираження різних емоційно-оцінних, модальних відтінків» [6, с. 92]. 

На думку В. М. Ожогана, партикуляції прономінативів сприяло те, що вони втрачали 
звʼязок із денотатом, а, відповідно, здатність виконувати дейктичну функцію, набували 
нової семантики. Тому вони втрачали і граматичні категорії роду, числа, відмінка 
та набували нових лексико-граматичних ознак, що позначилося на зміні лексичної 
сполучуваності та на використанні їх у невластивих синтаксичних функціях [10, с. 56]. 
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Як показує матеріал дослідження, прономінативи беруть участь у процесі 
партикуляції в текстах інтимної лірики, тобто можуть трансформуватися в частки на 
семантичному рівні. Редукуючись, прономінативи виступають засобами інтимізації 
ліричного твору, зокрема інтимної поезії. Таку активність займенників помітив у свій 
час ще Л. А. Булаховський, підкресливши їхню функцію у творенні стилістичного 
ореолу поезії – інтимізації лірики [2]. Учений розглядає інтимізацію як особливу низку 
прийомів, що, по-перше, ставлять за мету наблизити самого поета до зображуваного; по-
друге, збуджують читача до того, аби він розділив з автором елементи його творчої праці, 
ближче ввійшов у коло його почуттів і настроїв, ставши ніби учасником самого живого 
процесу художнього вибору [1, с. 14]. 

Отже, одним із прийомів інтимізації ліричних текстів є використання прономінативів 
[2]. В інтимній поезії ці процеси найбільш показові. До прикладу, розглянемо випадок 
редукції семантики прономінативів ВОНО, ТАКЕ в інтимній ліриці М. Вінграновського 
«Сеньйорито акаціє, добрий вечір»: Сеньйорито акаціє, добрий вечір. Я забув, що забув 
був вас, Але осінь зійшла по плечі, Осінь, ви і осінній час, Коли стало любити важче, 
І солодше любити знов… Сеньйорито, колюче щастя, Хто воно за таке любов?... [5, 
с. 376]. Займенник ВОНО у цьому вірші слугує допоміжним засобом інтимізації та 
оформлення питального речення (риторичного запитання), підсилює його невимушеність 
і водночас послаблює запитання, що легко можна пояснити службовою функцією цього 
слова. Риторичні питання пробуджують відчуття ініціативи, створюють умови для 
спільних з автором роздумів, скорочують дистанцію між читачем та автором. Колишній 
прономінатив ВОНО у цій поезії слугує підсилювальною часткою, залишаючись при 
цьому особовим займенником, на що вказує його узгодження зі словом ТАКЕ, що у свою 
чергу зазнає трансформації, редукується і також вживається у значенні частки.

Аналізуючи поезію Т. Шевченка, Л. А. Булаховський указав на низку типових для 
української лінгвокультури лексико-граматичних засобів моделювання інтимізації, 
зокрема вчений писав, що «в українській мові є можливість за допомогою займенника 
той, та, те (отой, ота), вжитого не в прямому його значенні – вказівному, створити 
значення своєрідної мовної аперцепції – перекинути місток від слухача або читача до 
предмета як такого, що, може, був колись-то знайомий, може, стосується кола вражень 
трохи забутих, але порівняно легко відновлюваних, як такого, що про нього якось-то 
знають саме вони обоє – той, хто говорить (пише), і той, хто слухає (читає)» [2, с. 573]. 
Цю ознаку Л. А. Булаховський характеризує як авторський «факт вибору з можливих 
засобів мови для створення відтінку думки і певного емоційного її забарвлення» [2, 
с. 574; 8, с. 71-72]. 

На подібне явище натрапляємо й ми у вірші В. Крищенка «Бентежна ніч»: …Сім 
звуків – тони і півтони, Як ніжність, що шука тепла… А ніч була така бездонна, Такою 
світлою була… [9, с. 46]. Тут вказівний займенник ТАКА перебирає на себе функцію 
підсилювальної частки, надаючи поезії емоційного забарвлення, що сприяє інтимізації 
твору.

В інтимній поезії В. Іващенка «Така красива і така сумна» теж зазнає партикуляційних 
змін вказівний прономінатив ТАКА: «Така красива і така сумна! Чому тебе заполонила 
туга? Можливо, ти давно не маєш друга, Приходить вечір – знову ти сама. Краса твоя 
приваблює усіх. Чому ж ти не зуміла відібрати? А може, ти шукала просто плати За те, 
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що ти красива? То є гріх [7, с. 7]. Прономінатив ТАКА не несе особливих семантичних 
функцій у цьому вірші, його семантика згортається, втрачається, редукується, однак 
його повтор, як і в попередній поезії, у сполученні з прикметниками оцінної семантики 
акцентує їхні аксіологічні смисли, що й слугує вияву інтимізації.

На іще один приклад редукції вказівних прономінативів ТАКЕ, ТУ, ТАКА, які 
створюють ефект інтимізації твору, натрапляємо у вірші В. Шовкошитного «Жовтень 
і весна»: Не віриться в таке святе кохання, Як вже немає в юність вороття, Як вже 
скорбота в серці – плід пізнання, А попереду – прірва небуття. Коли зустрілись жовтень 
із весною І жовтень закохався в ту весну. Не вірячи у зиму навісну, Та залишивши осінь 
за собою. Не віриться. Та в серці відчуття Такої всеосяжної пожежі, Яка здолає і табу, 
і межі. І знов душа відчує смак життя [14, с. 58]. Функція інтимізувального займенника 
ТУ у цій поезії – бути носієм чогось пригадуваного, що відбулося колись у минулому.

Як бачимо, досить типовим для інтимної лірики є вживання вказівних займенників у 
значенні підсилювально-видільних часток, що виконують функцію маркера найвищого 
ступеня ознаки.

Спостерігаємо явище партикуляції + інверсований порядок слів в інтимній поезії 
О. Високого «Розкошлані хмари пливуть в небесах». Особовий прономінатив ТИ зазнає 
редукції, перебираючи на себе функції артиклеподібної частки, оскільки фінітна форма 
дієслова в цьому разі самодостатня: Розкошлані хмари пливуть в небесах. На лузі 
збираєш ти квіти барвисті. А я в своїх справах щоденних, та, звісно, Твій образ – в моїх 
романтичних думках. Пильную, як квіти береш ти тонкі, В букет докладаєш і знову 
зриваєш. А я все дивлюсь, і ти навіть не знаєш Про мрії мої фантастичні й п’янкі… [3, 
с. 102].

Приклад редукції особового займенника ТИ помічаємо в інтимній поезії В. Крищенка 
«Подивись мені в очі». Вірш написаний від жіночого імені: …Дні бувають веселі й сумні, 
Тільки вір, тільки вір ти мені, Як повірила я – назавжди… Поруч наші лягають сліди…. 
[9, с. 88]. Прономінатив ТИ сприяє інтимізації цього ліричного твору, пом’якшуючи 
імперативність вислову, закладену у формі наказового способу ВІР, що передає умовну 
просторово-часову (й подекуди психологічну) близькість ліричних героїв. 

У вірші В. Іващенка «В той день, коли очікуєш мене ти» також зазнає редукції 
особовий займенник ТИ: В той день, коли очікуєш мене ти, Душа моя тремтить в 
передчутті, Нам не завадять клопотів тенета, Зійшлися наші долі і путі. Початок 
свята: я дзвоню у двері. Схвильовано питаєш ти: «Хто там?» Самі в кімнаті. На столі 
вечеря. А потім ніч, як подарунок нам…[7, с. 39]. Інтимізувальним прономінативом ТИ 
автор підкреслює пристрасть почуттів до ліричної героїні. Інтимізації сприяє прихований 
образ коханої (ТИ любовне).

Аналіз фактичного матеріалу підтверджує, що прономінативи, беручи участь у 
міжчастиномовній транспозиції, зокрема явищі партикуляції у текстах любовної поезії, 
надають ліричному твору ознак виразної інтимізації. Найчастіше делексикалізуються 
вказівні займенники ТАКА, ТАКЕ, ТУ, особовий ТИ, особово-вказівний ВОНО. 
Редукуючись, вони набувають нової граматичної семантики, що сприяє інтимізації 
поетичного тексту.

Перспективу окресленого напряму студіювання вбачаємо у подальшому дослідженні 
перехідних явищ за участі прономінативів у текстах інтимної лірики. 
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РЕДУКЦИЯ СЕМАНТИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 
МЕСТОИМЕНИЯ В ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕЧИ

Статья посвящена исследованию транспозиции частей речи, в частности явлению 
партикуляции местоимений как характерного признака интимизации лирического 
текста. Выяснены транспозиционные способности местоимения в поэтическом 
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тексте, в частности процессы партикуляции. Очерчены приоритетные разряды 
местоимений, которые участвуют в партикуляции в текстах интимной лирики.

Ключевые слова: транспозиция, партикуляция, редукция, интимизация, 
местоимение, частица, поэтический текст, интимная лирика.

Kalashnyk O.V., post-graduate student 
H. S. Skovoroda national pedagogical university, Kharkiv

REDUCTION OF SEMANTICAL-GRAMMATICAL FEATURES OF PRONOUN IN 
POETIC SPEECH

The article studies parts of speech interlacing transposition, in particular the phenomenon 
of pronoun particulation as a characteristic feature of lyrical text intimization. The transposition 
abilities of the pronoun in the poetic text and the processes of particulation are fi xed. The 
priority categories of pronouns which have the particulation in the texts of intimate lyrics are 
outlined. 

The poetic text as a special type of the text, where the certain morphological features of 
the language are collected, was not the subject of studying in a view of pronouns transposition, 
therefore, the topic of this research is considered to be relevant.

The purpose of the article – is to reveal a semantical-stylistic effect from the transition of 
pronouns to the class of particles in the texts of intimate lyrics.

The analysis of the actual material confi rms that the pronountives, taking part in parts of 
speech interlacing transposition, in particular, the phenomenon of particulation in the texts of 
love poetry, gives the lyrical text the features of expressive intimization. Such demonstrative 
pronouns as SUCH, THIS, THAT (укр. ТАКА, ТАКЕ, ТУ), personal pronoun YOU (укр. ТИ), 
personal-demonstrative pronoun IT (укр. ВОНО) are most often delexicalized. While reducing, 
they acquire new grammatical semantics, that contributes to the intimization of poetic text. 

Key words: tranposition, particulation, reduction, intimization, pronoun, particle, poetic 
text, intimate lyrics.
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ПЕРИОДОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ В ПОЭЗИИ Ф.И. ТЮТЧЕВА

Статья посвящена анализу языковых средств, репрезентирующих периоды 
человеческой жизни в поэзии Ф.И. Тютчева. Особенности индивидуально-авторских 
представлений о периодах жизни человека рассмотрены преимущественно с 
опорой на данные лингвистических толковых словарей Д.Н. Ушакова, С.И. Ожегова, 
В.И. Даля. В поэтическом тексте определены значения слова жизнь, характерные 
для мировосприятия Ф.И. Тютчева, выделены доминирующие модели метафоризации 
понятия жизнь.

Ключевые слова: семантика слов жизнь, миг, мгновение, доминирующие модели 
метафоризации.

В последнее время появилось много работ, посвященных некоторым частным 
аспектам осмысления вопросов человеческого существования в творчестве Ф.И. Тютчева. 
В ряде исследований анализируются вопросы философского осмысления жизни под 
влиянием шопенгауэровских тенденций. 

А.Ф. Папина, анализируя произведения Ф.И. Тютчева, рассматривает восприятие 
поэтом циклов природы и этапов жизни человека, его судьбы, радостей и печалей, 
связанных с переходом из одного цикла в другой, жизнь и смерть человека. По мнению 
исследователя, они являются основной темой поэзии Ф.И. Тютчева [7]. Данной 
проблемы у Ф.И. Тютчева касается И.И. Ковтунова, рассматривая мотив увядания 
природы, который вызывает у поэта ассоциации с увяданием человеческой жизни [5]. В 
книге Л.О. Чернейко частично представлена семантика жизни в творчестве поэта [10].

Цель статьи – проанализировать языковые средства, репрезентирующие периоды 
человеческой жизни в поэзии Ф.И. Тютчева.

Развитие индивидуальных представлений о жизни Ф.И. Тютчева осуществляется 
в следующих направлениях: а) символизация объективного значения; б) включение в 
структуру слова темпоральных смыслов; в) расширение имеющегося в языке объема 
значения слова жизнь за счет внесения дополнительных коннотативных оттенков.

В поэзии Ф.И. Тютчева жизнь человека связана с линейной моделью времени, 
поскольку она конечна, необратима. На фоне линейного времени формируется 
циклическое время, характерное для описания явлений природы и представляющее 
«жизненные круги» человека. Но Ф.И. Тютчев пытался преобразовать линейное, 
жизненное время в циклическое, вовлекая его в круговорот вечного возвращения. 

На основании данных лингвистических словарей Д.Н. Ушакова, С.И. Ожегова можно 
выделить несколько основных значений слова “жизнь”:

1. Окружающая нас реальная действительность, бытие. 2. Период существования 
человека. 3. Образ существования человека. 4. Проявления биологической жизни 
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человека, животного, растения. 5. Полнота проявления духовных сил, внутренняя жизнь 
человека [8; 6].

Индивидуально-авторские представления являются производными от основных 
значений. Анализируя поэзию Ф.И. Тютчева, можно выделить следующие значения 
слова жизнь, характерные для его мировосприятия: “жизненное бытие”, “человек в его 
земном бытии”, “периоды человеческой жизни”, “мир земной”. 

Жизненное бытие в произведениях Ф.И. Тютчева представлено как результат 
ограничения, как нечто локализованное во времени и пространстве. Доминирующей 
моделью метафоризации жизни является миг – вечность. 

Согласно словарю С.И. Ожегова, малому академическому словарю, слово миг 
обозначает “короткий промежуток времени” [6; 3]. В.И. Даль определяет миг и 
мгновение “как время однократного мигания, секунда” [2]. Вечность же понимается 
как “бесконечность времени существования материального мира, обусловленная 
неотворимостью и неуничтожимостью материи и ее атрибутов, материальным единством 
мира” [9]. Таким образом, вечность – бесконечное умножение времени.

У Ф.И. Тютчева мгновения и миги служат своеобразными окнами в вечность. С мигом 
у поэта ассоциируется своя семантика времени: мгновение и миг – всегда насыщены 
эмоциональными переживаниями:

Так, в жизни есть мгновения – 
Их трудно передать, 
Они самозабвения 
Земного благодать (Так, в жизни есть мгновения…). 
В поэтическом творчестве Ф.И. Тютчев вечность соотносил с мигом. И в этом 

едином миге как бы сливается прошлое и настоящее. 
В стихотворении “Я встретил Вас – и все былое” время делится на мгновенные 

периоды, вся жизнь сливается в один миг, но в то же время измеряется этим мигом: 
Я встретил вас – и всё былое
В отжившем сердце ожило;
Я вспомнил время золотое –
И сердцу стало так тепло...
Как поздней осени порою
Бывают дни, бывает час,
Когда повеет вдруг весною
И что-то встрепенется в нас, –
Так, весь обвеян дуновеньем
Тех лет душевной полноты,
С давно забытым упоеньем
Смотрю на милые черты...
Как после вековой разлуки
Гляжу на вас, как бы во сне, –
И вот – слышнее стали звуки,
Не умолкавшие во мне...
Тут не одно воспоминанье,
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Тут жизнь заговорила вновь, –
И то же в вас очарованье,
И та ж в душе моей любовь!.. (Я встретил Вас – и все былое…). 

В стихотворении миг жизни лирического героя можно рассматривать как точку 
соединения двух временных промежутков: прошлого и настоящего. Глагольная сфера 
текста – это план прошедшего времени, настоящее нединамично, лишено семантики 
процессуальности, отсюда выбор грамматических конструкций с глаголами, не 
передающими значения интенсивной динамики: встретил, ожило, вспомнил, стало, 
которым отдается предпочтение.

В тексте происходит постепенный переход от изображения момента в прошлом 
к актуализации события в настоящем: Тут жизнь заговорила вновь. Наречие вновь 
указывает на повторяемость, цикличность: вся прошлая жизнь лирического героя как бы 
проигрывается снова в настоящем. Настоящее – это только повод рассказать о прошлом, 
вернуться в пережитое. 

Жизнь у Ф. Тютчева представляет собой не только миг, но и замкнутый круг, 
жизненный цикл. Круг у Ф.И. Тютчева – символ жизни в целом. Поэт обращает внимание 
на повторяющееся движение в природе, воспроизведение его в каждом новом круге, 
а время человеческой жизни, имеющее начало и конец реализуется в метафоре “один 
замкнутый круг, жизненный цикл”. 

Ф.И. Тютчев пытается стереть грань между началом и концом человеческой жизни. 
Это обусловливает использование поэтом наречий опять, вновь, снова: 

Сентябрь холодный бушевал,
С деревьев ржавый лист валился, 
День потухающий дымился, 
Сходила ночь, туман вставал… 
И вот, каким-то обаяньем, 
Туман, свернувшись, улетел, 
Небесный свод поголубел 
И вновь подернулся сияньем… 
И все опять зазеленело, 
Все обратилося к весне… 
И эта греза снилась мне, 
Пока мне птичка ваша пела (Сентябрь холодный бушевал…).

В стихотворении семантика лексем сентябрь, ночь, туман и метафор ржавый 
лист, день потухающий дымился, указывает на границы человеческой жизни. Конец 
жизни поэт пытается соединить с началом новой жизни. Связь между прошлым и 
настоящим прослеживается благодаря использованию наречий вновь, опять, глаголу 
совершенного вида зазеленело. Во сне, в памяти лирический герой возвращается к 
своему прошлому: все обратилося к весне. Идея повторяемости: снова, опять, вечный 
круговорот при изображении природного пространства: сходила ночь, туман вставал, 
туман, свернувшись, улетел, небесный свод поголубел представляют цикличную модель 
времени. 

Вечное возвращение стирает грани между прошлым, настоящим и будущим. Поэтому 
для архаического и наследующего его основные элементы мифопоэтического сознания 
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существует только настоящее, поскольку именно в настоящем повторяется прошлое, а 
в будущем – настоящее. Все это несказанно близко мировосприятию Ф.И. Тютчева, для 
которого 

вся жизнь, как океан безбрежный, 
Вся в настоящем разлита (Весна).
Человек в его земном бытии у Ф.И. Тютчева является путником, чья жизнь 

представлена в виде метафорической модели дорога – путь:
Так ему по жизненной дороге 
Пройти велели боги,
Нигде не встретив мирной, светлой кущи! (Байрон).
Жизнь у Ф.И. Тютчева неразрывно связана с мотивом дороги, с идеей движения. 

Лексемы дорога и путь в понимании Ф.И. Тютчева очень близки по значению и связаны, 
во-первых, с перемещением в пространстве; во-вторых, с перемещением во времени 
– жизненным путем. Но они различаются своими синонимичными связями на уровне 
оттенков значения: дорога – прямое значение с оттенком “пространственное”, путь – 
переносное значение [11]. 

Образ дороги и его метафорическая представленность в тексте предполагает 
движение в пространстве и времени, так как сочетает в себе обе направленности – 
горизонтальную и вертикальную. Создается застывшая во времени и пространстве 
картина, основной план которой принадлежит настоящему, о чем свидетельствуют 
глаголы настоящего времени: 

Светлея стелется дорога, – 
Ему отверста вся земля, 
Он видит все и славит бога!... (Странник).
Это пространство связано с образом человека, находящегося в дороге. Такое 

перемещение в пространстве является линейным, на что указывает глагол стелется. 
Более того, движение представлено в различных направлениях: “отверста вся земля”. 

Образ пути носит двоякий характер. С одной стороны, это образы движения 
однонаправленного вперед вдаль: 

Собравшися в дорогу, 
В последний раз нам вера предстоит: 
Еще она не перешла порогу, 
Но дом ее уж пуст и гол стоит (Я лютеран люблю богослуженье).
С другой стороны, актуально и другое понимание движения – как кругового, с 

вечным возвращением к уже пройденному: 
Чудный день! Пройдут века -
Так же будут, в вечном строе, 
Течь и искриться река 
И поля дышать на зное. (В небе тают облака).
Циклическое движение в пространстве здесь происходит по кругу, что связано 

с категорией времени. Конец жизненного пути также понимается как перемещение, 
поскольку он связан с идеей движения, с перемещением во времени. Поэтому характерно 
использование Ф.И. Тютчевым глаголов ходить, идти, брести, которые входят в состав 
антропонимических метафор. 
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Образы пути и дороги метафорически представляют жизнь человека и ее 
определенные кризисные моменты, воплощают движение, указывают на его предел и 
символизируют возможность выбора. Метафоры, употреблённые Ф.И. Тютчевым в 
описании картин природы, характеризуют не саму природу, а отражают его внутреннее 
душевное состояние: это не в природе нет “ни звуков, ни красок, ни движенья”, это для 
героя “жизнь отошла”, поэтому в его восприятии и месяц “мёртвый”, “как призрак 
гробовой”, край “безлюдный” и “грустный вид и грустный час” и лирический герой как 
мертвый лист:

И мне, и мне как мертвому листу, 
Пора из жизненной долины, – 
Умчите ж, бурные, умчите сироту!.. (Одиночество).
Жизнь как пространство бытия метафорически представлена Ф.И. Тютчевым в 

образе моря, океана, волны, например: 
 … жизнь, как океан безбрежный, 
Вся в настоящем разлита (Весна), 
Ты, волна моя морская,
Своенравная волна, 
Как, покоясь иль играя, 
Чудной жизни ты полна! (Ты, волна моя морская…).
У поэта волна, с одной стороны, выступает как проявление мира природы, а с другой 

– отражает состояние внутреннего мира человека, причем зачастую у поэта границы 
между этими двумя мирами весьма зыбки.

В поэтической системе Ф.И. Тютчева большое значение придано символике воды 
как источника жизни, культ которой имеет место практически во всех мифологиях 
и поэтических традициях. В русском языке весьма распространенными являются 
метафоры, связанные с водной стихией: жизнь – море, жизнь – плавание, река жизни. 
Образы, связанные с водной стихией, являются компонентами более широкого 
или компаративного образа, а реализованные в контексте прямые значения лексем 
переосмысливаются в образно-символические: “жизнь, как океан безбрежный”. 

Стихотворения Ф.И. Тютчева, проникнутые идеей неодолимости движения вперёд, 
призывали найти успокоение в сознании того, что неудержимо несущийся жизненный 
поток невозможно остановить, так же, как невозможно повернуть вспять “всесильную 
волну”:

А ты плыви, плыви, ладья,
Куда несет поток! (Приветствие духа).
Первый признак моря у Ф.И. Тютчева – это неограниченность его пространства. Море 

поэт наделяет свойствами океана. Океан связан с эпитетом безбрежный, животворный. 
Вода – стихия благая и мирообразующая (отсюда и эпитет животворный). Таким 
образом, океан у Ф.И. Тютчева связан с философскими размышлениями поэта, вовлечен 
в метафорический контекст и даже сам заменяет собой философское понятие: “Природа 
как символ обновляющейся жизни” [11].

В стихотворных текстах наблюдается актуализация устойчивых образов-символов, 
метафор, имеющих особый эстетический смысл. Одним из свойств метафоры, 
обусловливающим ее мощный экспрессивный характер, является двуплановость. 
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Метафора при образовании опирается прежде всего на скрещение ассоциативных рядов. 
Так, у Ф.И. Тютчева понятие жизнь раскрывается с помощью метафор миг, круг земной, 
дорога, путь, океан, море. Таким образом, образная система Ф.И. Тютчева формирует 
параллель внутри одного понятия “жизнь” – это одновременно и жизнь человека на 
земле, и жизнь природы.
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МОВНІ ЗАСОБИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ПЕРІОДІВ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ 
В ПОЕЗІЇ Ф.І. ТЮТЧЕВА

Стаття присвячена аналізу мовних засобів, що репрезентують періоди життя 
людини в поезії Ф.І. Тютчева. В статті особливості індивідуально-авторських уявлень 
про періоди життя людини розглянуто переважно з опорою на дані лінгвістичних 
тлумачних словників Д.Н. Ушакова, С.І. Ожегова, В.І. Даля. В поетичному тексті слово 
життя набуває нових значень, що є притаманними світосприйманню Ф.І. Тютчева, 
Також було визначено домінуючі моделі метафоризації поняття життя. 

Ключові слова: семантика слів життя, мить, домінуючі моделі метафоризації.
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LEXICAL WAYS OF REPRESENTATION PERIODS IN PEOPLE’S LIFE IN 
TYUTCHEV’S LYRICS

The article is devoted to the analyzing of lexical ways of representation periods in people’s 
life in Tyutchev’s lyrics. The main features of author’s life concept are analyzed on the basis of 
linguistic and explanatory dictionaries of Ushakov, Ozegov, Dal. In the poetry the word “life” 
has a new meaning that is typical for Tyutchev’s attitude. Dominating metaphors which are 
used for the word life representation were determined.
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ИНОЯЗЫЧНЫЕ ВКРАПЛЕНИЯ В КОМПОЗИЦИОННО-СТРУКТУРНОМ 
ОФОРМЛЕНИИ МЕМУАРНОГО ТЕКСТА

(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В. КОРСАКА «ПЛЕН»)

В настоящей статье рассматривается мемуарная повесть «Плен» писателя 
В. Корсака в аспекте выявления в ней функциональной значимости иноязычных 
вкраплений. Это документально-художественное произведение основано на 
воспоминаниях автора о четырех годах пребывания в Мюнденском лагере во время 
Первой мировой войны, где содержались представители многих национальностей: 
русские, англичане, французы, бельгийцы и другие. Это неизбежно вело к языковым 
контактам между пленными различных лингвокультур, а также между пленными и 
немецкоязычной администрацией лагеря. Для создания полилингвального колорита 
автор использует в произведении иноязычные вкрапления на немецком, французском и 
английском языках.

Ключевые слова: мемуарный текст, иноязычное вкрапление, композиционно-
речевая зона, билингвизм/ полилингвизм, национально-культурная функция/ престижная 
функция. 

Термин «иноязычное вкрапление» был впервые введен А.А. Леонтьевым в 1966 
году в его работе «Иноязычные вкрапления в русскую речь» [3]. Начиная с середины 
ХХ века, в лингвистической литературе большое внимание уделяется иноязычным 
вкраплениям, как в теоретическом плане, так и при исследовании конкретных текстов: 
работы Б.Н. Павлова, Г.С. Скребова, О.С. Сапожниковой, Ю.Т. Листровой-Правда, 
Л.П. Крысина, В.И. Андрусенко и других. В нашем исследовании мы руководствуемся 
определением термина «иноязычное вкрапление», предложенным Ю.Т. Листровой-
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Правда: «Иноязычные вкрапления – стилистическая категория литературной речи, 
обязанная своему появлению двуязычию (многоязычию) носителей литературного 
языка. Находясь за пределами языковой системы принявшего их языка (в данном случае 
русского) и будучи незамкнутой группой слов, словосочетаний, предложений или более 
крупных отрезков текста на иностранном языке, иноязычные вкрапления испытывают 
влияние текста, в который они вставлены, вступают с ним в межъязыковой контакт» 
[4: 119].

Писателя В. Корсака, пользующегося несколькими языками, можно определить 
как полилингва. Накопленный жизненный опыт, наряду с приобретенными знаниями 
нескольких иностранных языков, позволили В. Корсаку передать полилингвальный 
колорит лагерного быта в своем произведении. Основными средствами для этого и 
послужили иноязычные вкрапления на немецком, французском и английском языках.

В нашем исследовании мы опираемся на классификацию Ю.Т. Листровой-Правда, 
которая рассматривает иноязычные вкрапления (далее ИВ – К. Е.) с учетом характера 
системно-структурных особенностей контактирующих языков (языка-источника 
и принимающего языка), разграничивая среди ИВ: полные ИВ, частичные ИВ, 
контаминированные ИВ и нулевые ИВ [5]. Данная классификация была дополнена 
и переработана нами в соответствии с собранным материалом, в котором ИВ 
функционируют в различных композиционно-речевых зонах («типах повествования» 
по Н.А. Кожевниковой [1]). Всего при анализе было выделено 93 ИВ: из них 84 ИВ на 
немецком языке, 5 ИВ на французском языке, одно ИВ на английском языке и 3 ИВ на 
латыни. 

В анализируемом тексте повсеместно встречаются нулевые вкрапления, 
представляющие собой лишь русский перевод иноязычного текста или отрезка текста, 
передающий иностранную речь, которая включена в оригинальное русскоязычное 
повествование. Такие вкрапления не воспроизводят национальной формы иноязычной 
речи, они передают лишь ее содержание, а в тексте сообщается (или обнаруживается 
в контексте), на каком иностранном языке говорит тот или иной персонаж: – Они 
поютъ, какъ настоящiе артисты, – сказалъ высокiй бельгiецъ [2: 83]; Представителямъ 
плѣнныхъ генералъ фонъ-Визе, между прочимъ, сказалъ: – Я хочу, чтобы время, 
проведенное плѣнными въ Германiи, не было потеряно ими; среди нихъ, несомнѣнно, 
найдутся лица, которыя пожелаютъ чѣмъ нибудь заняться <…> [2: 107]; – Сегодня же 
напишу, – сказалъ, прощаясь, англичанинъ: – черезъ мѣсяцъ, я увѣренъ, вы уже получите 
посылку [2: 231]. Из приведенных текстовых фрагментов понятно, что в действительности 
данные реплики были произнесены на иностранных языках (французском, немецком и 
английском). Нулевые вкрапления в анализируемом мемуарном тексте функционируют 
как в композиционно-речевой зоне персонажей-иностранцев, так и персонажей-русских. 
В связи с большим количеством нулевых ИВ и их немаркированностью по сравнению с 
другими группами ИВ мы не уделяем особого внимания их рассмотрению.

Полные ИВ представляют собой вставленный без всяких изменений в 
принимающий текст отрезок текста на иностранном языке (часть сложного предложения, 
самостоятельные предложения или их сочетание). В анализируемом тексте полные ИВ 
составляют 31, 62% от общего количества выявленных ИВ. 
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Нами выделено 30 контекстов с полными ИВ на немецком языке, которые 
функционируют преимущественно в конструкциях с чужой речью. Данные формы 
принадлежат к композиционно-речевым зонам отдельных персонажей немецкой 
национальности (14): – Bitte, setzen Sie sich, сказалъ онъ (фельдфебель – К. Е.) негромко 
[2: 198]; – Er ist tot – сказалъ нѣмецъ» [2: 21].

Часть из них передает коллективную речь немцев (3): <…> конвоиры говорили: 
«kolossal» [с. 22]; – Zum Andenken, – говорили они [2: 19].

Речь на немецком языке встречается также при передаче особенностей собственных 
наименований (10) (надписи, вывески, таблички и т.д.): <…> на пряжкахъ было выбито: 
«Gott mit uns» [2: 36]; <…> на многихъ дверяхъ было написано: «Gott strafe England» 
[2: 73].

Одно полное ИВ передает коллективную речь русских, читающих на немецком языке 
(1): Писавшiе подходили и читали вслухъ: «ich befi nde mich» <…> [2: 55].

Полные ИВ в прямой форме вводят в анализируемый текст два интертекстуальных 
фрагмента на немецком языке (строфа из «Песни немцев», ставшая в 1922 году гимном 
Германии, а также строфы из народной военной песни): Намъ вслѣдъ кричали, плевали 
и пѣли: «Deutschland, Deutschland über alles…» [2: 41]; Саперы маршировали и пѣли: «O, 
Meine Mutter, deine Soehne// Sind gegangen nach Frankreich`s Front… » [2: 205].

Нами выявлено два полных ИВ на французском языке. Одно из них входит в состав 
прямой речи персонажа русской национальности, который в совершенстве владеет 
французским языком: – <…> Вышелъ в коридоръ, вижу французъ стоитъ. Я ему: 
«Monsieur, voulez-vous acheter un tableau?». Онъ отказался [2: 130].

Второе ИВ служит для выражения коллективной французской речи: Французы отъ 
нихъ ворочались въ кровати и говорили: «cochon», а русскiе давились отъ смѣха [2: 74].

В тексте представлено одно полное ИВ на английском языке, которое передает 
английскую речь, написанную русским персонажем: <…> Берестовъ даже сдѣлалъ 
вывѣску: «Great Grocery Betty Smith & C°» – и повѣсилъ ее надъ изголовiемъ англичанина 
[2: 105].

Одно полное ИВ на латыни вводит в повествование интертекстуальный элемент, 
использованный в качестве эпиграфа:

 In proelio captus
 Capi aut mori
 Aufugere turpe.
  Isnabel 1674.
 (Надпись на стѣнѣ въ башнѣ Венсеннскаго замка) [2: 2].
Частичные ИВ представляют собой слова, словосочетания, предложения или 

отрезки иностранного текста, в той или другой мере – фонетически или морфологически – 
ассимилированные в языке или включенные в синтаксические отношения в составе 
русского предложения. В данном мемуарном тексте частичные ИВ составляют 47, 43% 
от общего количества ИВ.

В анализируемом произведении представлены иноязычные слова и словосочетания, 
сохранившие в принявшем их тексте исконную графику, особенности звучания и свою 
семантику, но не имеющие морфологических показателей синтаксической связи с членами 
предложения. Нами выделено 19 контекстов с частичными ИВ в форме отдельных слов 
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на немецком языке, которые встречаются в тексте в различных композиционно-речевых 
зонах: 

а) в прямой речи персонажей-русских (3): Иногда кто нибудь спрашивалъ: «Господа, 
что послѣ befi nde писать?..» [2: 55] (коллективная речь); – <…> Бывало, идешь утромъ 
въ Институтъ и видишь вдругъ на аптекѣ какую нибудь «Würsterei» [2: 150] (прямая речь 
Романова);

б) в несобственно-авторском повествовании, с отсылкой к коллективной немецкой 
речи (6) (в этих случаях ИВ взяты в кавычки): Въ 8 часовъ утра открылась дверь и 
раздалось грубое «auf» [2: 52]; Нѣмцы съ сожалѣнiемъ посматривали на своего камрада 
и что то говорили о «Kriegsgericht» [2: 33]; Онѣ уже не пѣли гимновъ пресловутой 
германской «Siegeswille» [2: 177];

в) в речи повествователя (10) (в этих случаях ИВ не взяты в кавычки и изображают 
словоупотребление, характерное для чужой страны и народа): На слѣдующий день за 
мной явились изъ комендатуры и привели въ Gerichtszimmer [2: 158]; <…> я выглянулъ въ 
окно: деревья, чистый воздухъ, скамейки, раненые нѣмцы въ круглыхъ Mütze на головахъ 
[2: 198]; Я шелъ и смотрѣлъ на магазины; въ окнахъ многочисленныхъ Konditorei, 
Bäckerei и Würsterei ничего не было видно: <…> [2: 160].

Выявлено 14 контекстов с частичными ИВ в форме словосочетаний на немецком 
языке, которые также встречаются в различных композиционно-речевых зонах:

а) в прямой речи персонажей-немцев (1): – Kein General Lagunoff, здесь я старший 
(прямая речь коменданта фон Визе) [2: 159];

б) в прямой речи персонажей-русских (2): – Eine halbe Flasche коньяку, – сказалъ 
Трифоновъ [2: 168]; 

в) в двух контекстах интертекстуального характера рассматриваемые единицы 
использованы для создания комического эффекта, первый из которых функционирует в 
речи повествователя и цитирует строфы из пьесы, сочиненной русскими пленными: «Да, 
плѣнъ ужасная бѣда// Gut zu schlafen, господа…» [2: 224]; второй интертекст представляет 
собой перефразированные строфы из знаменитой немецкой песни русскоязычным 
персонажем с частичным ИВ на русском языке: Онъ (Саламатинъ – К. Е.) пѣлъ, повторяя 
безъ конца послѣднiя слова стиха: Ach du bist mein lieber Aвгустинъ, Августинъ:// 
Объѣлся, таки, ты капустинъ, капустинъ… [2: 155];

г) в косвенной речи как персонажей-русских, так и персонажей-немцев (в этих 
случаях ИВ взяты в кавычки) (3): <…> когда Романовъ доложилъ Абту, что Leutnant 
такой то «ist krank und schläft», Абтъ рѣшилъ разбудить меня [2: 157]; <…> Вальтеръ 
объявилъ, что «das Rauchen im Zimmer ist strengst verboten» [2: 157];

д) в несобственно-авторском повествовании с отсылкой к коллективной немецкой 
речи или к речи отдельных персонажей-немцев (6) (в этих случаях ИВ взяты в кавычки): 
Намъ приказали построиться «zu vier Mann» [2: 25]; Къ офицерамъ приставали дать что 
нибудь «zum Andenken» [2: 43]; Послѣ этотъ унтеръ-офицеръ пересчиталъ насъ, <…> и, 
пожелавъ «Gute Nacht», ушелъ [2: 31]; <…> дежурный офицеръ сказалъ Штейнбергу 
длинную фразу; она начиналась словами «Meine Herren» и кончалась – «zum Ende» 
[2: 65].

Кроме того, в исследуемом тексте присутствуют два контекста со словосочетаниями 
на французском языке, которые употреблены в несобственно-авторском повествовании 
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с отсылкой к чужой французской речи и к коллективной точки зрения бельгийцев (также 
выделены кавычками): Кто то из французовъ крикнулъ имъ что то вродѣ «sales Boches» 
[2: 122]; Нѣмцы насъ считали за варваровъ, <…>, поляки откровенно ненавидѣли, 
бельгiйцы разсматривали, какъ «une espèce de sauvages» [2: 107].

Два частичных ИВ в форме словосочетаний на латыни относятся к композиционно-
речевому плану повествователя: Поэтому, на гауптвахтахъ установился такой modus 
vivendi: караульные не отбирали у арестованныхъ табака и спичекъ, а арестованные 
не безпокоили караульных [2: 162]; Corpus delicti взяли на лопату и потащили къ Абту 
[2: 185].

 В тексте встречаются частичные ИВ в форме отдельных слов на немецком языке, 
которые сохранили исконную графику, особенности звучания и свою семантику 
и обладающие морфологическими показателями синтаксической связи с членами 
предложения (входят в словообразовательную парадигму и в систему согласований): 
Послѣ этого каждый Kompagnieführer обходилъ свою роту въ сопровожденiи 
фельдфебеля. <…> Фельдфебель дѣлалъ перекличку <…>, затѣмъ щелкалъ каблуками 
и говорилъ Komagnieführer`у: «Stimmt» <…> Кончивъ провѣрку своей роты, офицеръ и 
фельдфебель <…> ждали, пока не освободятся другiе führer`ы [2: 74]; Много надо было 
потрудиться прежде, чѣмъ могъ появиться первый номеръ «Kriegsgefangerer`a». <…> 
Многiе читатели «Kriegsgefangerer`a» заявляли, что послѣ него другiя литературныя 
произведенiя кажутся имъ слишкомъ придуманными. <…> Выходилъ «Kriegsgefangerer» 
въ одномъ экземплярѣ <…> [2: 175].

В исследуемом тексте в двух случаях представлены иноязычные слова и 
словосочетания, включенные в русский текст в русской графике, но при этом сохраняющие 
грамматические признаки и семантику исходного языка: <…> въ «Берлинеръ Тагеблатт» 
былъ помѣщенъ протоколъ осмотра нѣмецкихъ военноплѣнныхъ <…> [2: 234]. Данные 
ИВ представлены в речи повествователя.

В исследуемом мемуарном тексте также встречаются иноязычные слова и 
словосочетания, ассимилированные в русском языке грамматически, включенные в 
русский текст в русской графике, но сохраняющие свою исходную семантику. Два из 
четырех выявленных контекстов функционируют в композиционно-речевых планах 
персонажей-немцев: Наконецъ, попался одинъ военный болѣе мягкаго характера. <…> 
Первыя слова его были – «Кригъ капутъ, Русь капутъ» <…> [2: 45]; На нѣкоторыхъ 
станцiяхъ стража подходила къ намъ и громыхала запорами: «Эй, руссише швейне, живы 
вы еще?» [2: 47]. Из данных контекстов понятно, что в действительности произнесенная 
речь звучит на немецком языке, поэтому для создания большей приближенности к 
реальности автор использует частичные ИВ на немецком языке, формирующие эффект 
звучащей немецкой речи.

Два ассимилированных ИВ в русской графике представлены в речи повествователя. 
Причем появление ИВ в русской графике следует за употреблением ИВ в немецкой 
графике, входящих в структуру прямой речи: Когда плѣнные были уже на мѣстахъ, 
дежурный офицеръ произносилъ: – Bitte, zum Appel [2: 74] – Если же былъ дождь, то 
утреннiй аппель производился по комнатамъ [2: 74]; <…> было написано: «Kau-Tabak» 
[2: 90] – <…> мы все-таки научились дѣлать изъ кау-табака обыкновенный табакъ 
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[2: 91]. В этих случаях довольно четко «обозначены» точки соприкосновения прямой 
речи и собственно повествования.

В тексте представлены контаминированные, или русско-иноязычные, вкрапления, 
которые представляют собой русские или иностранные словосочетания и предложения, 
употребленные по законам другого языка (или с нарушением законов русского языка). 
Контаминированные ИВ в анализируемом тексте составляют 4, 65% от общего 
количества выявленных ИВ.

В двух случаях контаминация представлена на грамматическом уровне (русское 
словосочетание, сохраняющее русскую графику и семантику, но выступающее в 
иноязычном грамматическом оформлении или с нарушением русского грамматического 
оформления): – Завтра, лейтенантъ, намъ будетъ много работы <…>, – заявилъ однажды 
Кантъ [2: 206]. Эти ИВ присутствуют в композиционно-речевых планах персонажей-
немцев. Из контекста понятно, что в действительности реплики были произнесены на 
немецком языке, и контаминированные ИВ использованы для создания более зримого 
эффекта звучащей немецкой речи.

В трех случаях контаминация представлена на фонетическом и грамматическом 
уровне (иноязычное словосочетание или предложение в русской графике, выступающее 
с нарушениями звукового и грамматического оформления иностранного языка): – <…> 
а я ему: «руссиш пумъ-пумъ, инглиш пумъ-пумъ, французиш никсъ пумъ-пумъ. Нихтъ 
гудъ» [2: 186]; Капитанъ Добротворскiй даже разорвалъ рукавъ шинели и показывалъ 
руку нѣмцамъ и нѣмкамъ съ красными крестиками <…>: «Цвей маль – Япанише 
Кригъ удъ Варсовише Кригъ» [2: 44]. Такие ИВ включены в композиционно-речевые 
планы персонажей-русских, которые плохо владеют немецким языком; в результате их 
использования возникает комический эффект.

Важным аспектом анализа ИВ является установление способов раскрытия их 
значения в тексте. В выявленных 93 контекстах 79 ИВ (73, 47%) представлены без 
комментария и перевода, полностью или частично раскрываются значения только 14 ИВ 
(13, 02%). Рассмотрим последние. 

В четырех случаях ИВ сопровождаются прямым авторским переводом, который либо 
предшествует ИВ, либо следует за ним: Плѣнные офицеры были раздѣлены на три роты 
– Kompagnie, каждая рота имѣла своего шефа, нѣмца офицера – Kompagnieführer [2: 73]; 
На самомъ видномъ мѣстѣ находился Stube-Aelteste – старший по комнате [2: 73]. 

В пяти случаях ИВ вводятся в текст при помощи косвенного перевода, который 
может быть представлен в прямой либо косвенной речи персонажей: <…> Вальтеръ 
объявилъ, что «das Rauchen im Zimmer ist strengst verboten».

Немечекъ замѣтилъ:
 – Другими словами, Вы запрещаете намъ курить? [2: 56].
В трех случаях значение ИВ становится понятным из контекстуального осмысления: 

<…> на гауптвахтахъ установился такой modus vivendi: караульные не отбирали у 
арестованныхъ табака и спичекъ, а арестованные не беспокоили караульных [2: 162].

В двух случаях автор комментирует использованные ИВ, но не дает их дословного 
перевода: Саперы маршировали и пѣли: «O, Meine Mutter, deine Soehne// Sind gegangen 
nach Frankreich`s Front…». <…> Эхо далеко повторяло пѣсню, и я слышалъ ее до 
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послѣдняго слова. У этой матери было трое сыновей, и всѣ на французскомъ фронтѣ. 
<…> Всѣ ея три сына пали смертью храбрыхъ [2: 205].

Проанализировав ИВ в мемуарном тексте В. Корсака, можно сделать следующие 
выводы:

1) наиболее частотными с учетом языка-источника являются ИВ на немецком языке, 
а с точки зрения соотношения ИВ с системой русского языка – частичные ИВ;

2) наименее частотными с учетом языка-источника являются ИВ на английском языке, 
а сточки зрения соотношения ИВ с системой русского языка – контаминированные ИВ;

3) рассмотренные ИВ представлены в различных композиционно-речевых зонах: в 
речи повествователя, в несобственно-авторском повествовании, в прямой и косвенной 
речи персонажей; некоторые из них вводятся как элементы интертекста;

4) особенно выделяются случаи авторской обработки прямой речи персонажей: в 
одних случаях позиция В. Корсака – это «позиция объективного наблюдателя» [6: 63], 
отсюда – дословная передача немецкой или французской речи действующих лиц; в других 
случаях позиция автора по отношению к речи действующих лиц – «обрабатывающая», 
«позиция редактора» [6: 64], и отсюда речь, которая предполагается автором реально 
произнесенной на немецком, французском или английском языках, дается либо по-
русски, либо в смешанной русско-иностранной форме, либо в форме смешанных 
диалогов (реплика – на русском, реплика – на иностранном языке);

5) ИВ в структуре авторской речи делятся на две основные группы: цитатные 
вкрапления чужой иностранной речи и словоупотребления, характерные для чужой 
страны и народа; эти ИВ по-особому (чаще всего эмоционально) окрашивают речь 
повествователя, трансформируя ее в несобственно-авторское повествование;

6) немецкий, французский и английский языки нужны автору «Плена» не столько 
для соотнесения с реальной действительностью (описываемой в произведении), сколько 
как один из композиционно-стилистических приёмов;

7) ИВ на немецком, французском и английском языках связаны с национально-
культурным своеобразием содержания данного мемуарного текста и выполняют 
национально-культурную функцию, создавая полилингвальный колорит лагерного быта; 

8) ИВ на латыни употреблены, как представляется, без особой связи с национально-
культурным своеобразием анализируемого мемуарного текста, а, скорее, являются 
признаком образованности автора, характеристикой богатства и разнообразия его речи, 
т.е. выполняют так называемую «престижную» функцию;

9) подавляющее большинство ИВ (73, 47%) представлено без комментариев и 
перевода, что затрудняет понимание текста для неподготовленного читателя в отличие от 
читателей-полилингвов эмигрантской среды, которым, прежде всего, и была адресована 
мемуарная повесть «Плен».
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ІНШОМОВНІ ВКРАПЛЕННЯ У КОМПОЗИЦІЙНО-СТРУКТУРНОМУ 
ОФОРМЛЕННІ МЕМУАРНОГО ТЕКСТУ

(НА МАТЕРІАЛІ ТВОРУ В. КОРСАКА «ПОЛОН»)
У даній статті розглядається мемуарна оповідь «Полон» письменника В. Корсака 

в аспекті виявлення у ній функціональної значущості іншомовних вкраплень. Цей 
документально-художній твір заснований на спогадах автора про чотири роки 
перебування у Мюнденському таборі у часи Першої світової війни, де утримувались 
представники різних національностей: росіяни, англійці, французи, бельгійці та інші. Це 
неминуче вело до мовних контактів між полоненими різних лінгвокультур, а також між 
полоненими та німецькомовною адміністрацією табору. Для створення полілінгвального 
колориту автор використовує у творі іншомовні вкраплення на німецькій, французькій 
та англійській мовах.

Ключові слова: мемуарний текст, іншомовне вкраплення, композиційно-мовленнєва 
зона, білінгвізм / полілінгвізм, національно-культурна функція / престижна функція.

Kovalenko E., postgraduate student 
P.M. Masherov state university, Vietbsk, Belarus

FOREIGN LANGUAGE INCLUSIONS INTO THE COMPOSITE -STRUCTURAL 
DESIGN OF THE MEMORIAL TEXT 

(ON THE MATERIAL OF V. KORSAK’S WORKS “THE CAPTURE”)
This article deals with the memorial novel “The Сapture” by V. Korsak in the aspect of 

revealing the functional signifi cance of foreign language inclusions in it. 
This documentary and artistic work is based on the author’s reminiscences of four years 

of staying in the Münde camp during the First World War, where the representatives of many 
nationalities were contained: the Russians, the English, the French, the Belgians and others. 
This inevitably led to language contacts among prisoners of various linguistic cultures, as well 
as among the captives and the German-speaking administration of the camp. To create a poly-
lingual coloring the author uses foreign language inclusions in his work in German, French 
and English.

Key words: memorial text, foreign language inclusion, composition-speech zone, 
bilingualism / polyilingualism, national cultural function / prestigious function.
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МЕНТАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ З ПОЗИЦІЇ СТЕРЕОТИПНИХ 
ЛІНГВОКУЛЬТУРНИХ КОНЦЕПТІВ

У статті розглядається специфіка впливу лінгвокультурних концептуаріїв 
на формування ментальної ідентичності, що допомагає ідентифікувати та 
інтерпретувати над- та підсвідомі ментальні детермінанти, декодувати ціннісні 
орієнтири й поведінкові мотиви. Урахування результатів дослідження важливе задля 
уникнення непорозумінь і чіткішого окреслення рамок й табу міжкультурного діалогу.

Ключові слова: стереотипні лінгвокультурні концепти, лінгвокультура, ментальна 
ідентичність.

Головною умовою здійснення вдалого міжкультурного діалогу є налагодження 
адекватного взаєморозуміння між його сторонами, і не останню роль в успішності цього 
процесу відіграє врахування проблем, пов’язаних з циркуляцією лінгвокультурних 
стереотипів у контексті їх впливу на ментальну ідентичність представників, задіяних 
в діалозі етносів. Під лінгвокультурними стереотипами ми розуміємо стійкі спрощені 
та схематизовані уявлення про культурно-ціннісні риси, які одночасно є когнітивно-
оцінюючими і тому здатними характеризувати менталітет, а вже через нього окреслити 
і ментальну ідентичність представників певних етносів. Стереотипізація уявлень є 
наслідком спроб людини зрозуміти і класифікувати в своїй свідомості оточуючий її 
багатогранний і неоднозначний світ. Стереотипи, що існують в повсякденній свідомості, 
в мовленні можуть отримувати формальну, клішовану вербалізацію, і можуть бути 
виражені вільними словосполученнями, які ще не набули стійкої форми вербалізації.

Німецька акуратність, українська гостинність, британський гумор, російський авось, 
китайські церемонії – все це стереотипні уявлення про цілий народ, які часто несвідомо 
автоматично переносяться з етнічного макрорівня на мікрорівень кожного окремого 
представника відповідної етнолінгвоспільноти. Але всупереч цим уявленням не можна 
узагальнено та усереднено говорити про німця, француза або японця, адже зустрічаються 
німці, які більше схожі на французів, аніж французи і навпаки. Водночас нерідко при 
спробі дати свою характеристику іншій етнокультурній спільноті ми потрапляємо в 
полон власної его- та етноцентричності, тобто дивимося на іншу культуру виключно крізь 
призму своєї мови та культури і, неминуче, крізь призму своєї ментальної ідентичності. 
Намагання описати, класифікувати, виокремити типове призводять до напрацювання 
стереотипів – сталих, спрощених й емоційно забарвлених шаблонів, що склалися на базі 
феноменологічного досвіду.

Першим, хто розглянув стереотип в якості предмета наукового дослідження, була 
німецька дослідниця У. Квастхофф. Згідно з її визначенням, «стереотип – це вербальне 
вираження переконання відносно соціальних груп або окремих людей як їх представників. 
Він має форму судження, яке в невиправдано спрощеній, узагальненій й емоційній 
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формі привласнює або не визнає за певною групою людей певні характеристики або 
манеру поведінки» [1: 28]. Стереотип можна сплутати з упередженням, але німецький 
науковець К. Рот зайважує нетотожність цих двох понять – упередження, за К. Ротом, 
являє собою афективні, емоційні, здебільшого надбані раніше некритично засвоєні 
настанови, котрі впливають на поведінку людей. Підкреслюючи важливе значення 
стереотипів, науковець справедливо вважає, що вони сприяють утворенню національної 
ідентичності, викликають емоції, постійно відтворюються. Відтворювати історичні 
стереотипи та національні міфи може в тому числі і історіографія. Американський 
соціолог У. Ліппманн, якого називають піонером вивчення функціонування пропаганди 
називав стереотип кодом, який різко спрощує реальність, і визначав стереотипи як образи 
в наших головах. Їх головну функцію У. Ліппманн вбачав у полегшенні спілкування та 
формуванні суспільної думки, оскільки люди часто реагують не стільки на реальність, 
скільки на уявлення про реальність. 

Всі ці твердження наводять на думку щодо кореляції стереотипів з наївною картиною 
світу, через яку саме їх оціночна природа стає потенційною передумовою помилковості. 
Це відбувається передусім через суб’єктивність оцінювання та узагальнення до 
абсолютизації, і, не в останню чергу, через вищезгадане емоційне забарвлення та 
відсутність критичного підходу. Тоді стереотипи зміщуються у бік пересудів. Тому 
некритичний підхід до прийняття стереотипізованих лінгвокультурних констант у 
пізнанні ментальної ідентичності представників інших етносів може бути небезпечним та 
породжувати певні культурно-ментальні міфи. А оскільки в міфологізації стереотипних 
уявлень безумовно домінує емоційна складова, це знаходить своє втілення у відповідній 
емоційно-забарвленій термінології, до них доданої – англ. ethnic slurs, франц. blason 
populaire… Саме емоційний ряд (часто негативний), який несуть в собі етнічні 
стереотипи, виступає в якості базису для культурного фундаменталізму. Незважаючи 
на це, роль лінгвокультурних стереотипів у дослідженні іншомовної культури не слід 
недооцінювати.

Дослідження стереотипних уявлень про менталітет та ментальну ідентичність 
різних етноспільнот здійснюється методами аналізу та класифікації. Існує ціла низка 
класифікацій стереотипів: антропостереотипи, гетеростереотипи, автостереотипи тощо. 
Завдяки аналізу та співставленню можна робити висновки про культурні розбіжності 
різних етносів та ідентифікувати елементи взаємовпливу та взаємозбагачення культур. 
Таким чином, дослідження лінгвокультурних стереотипів допомагає ідентифікувати та 
інтерпретувати ціннісні орієнтири й поведінкові мотиви представників етносів, носіїв 
лінгвокультурних та ментальних кодів, що, в свою чергу, допомагає окреслити рамки 
міжкультурного діалогу.

Це дозволяє також виокремити важливе призначення стереотипів – консервативно-
захисну функцію, зберігання кордонів, в тому числі й лінгвокультурних, цілісності 
етносів. В цім стереотипи схожі на архетипи. Але, за думкою І. Амзаракової і В. Савченко, 
якщо архетип узагальнює типовий досвід низки поколінь, то стереотип є більш мінливою 
категорією – це узагальнення індивідуального досвіду членів соціуму стосовно іншого 
соціуму або етнічної спільноти. У випадку міжкультурної взаємодії стереотипи, подібно 
до архетипів, впливають на рівні етнокультури на поведінку та сприйняття індивідів, 
беручи участь у створенні ідентифікуючого поля «свій – чужий», завдяки якому або 
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пропускають лінгвокультурні феномени до свого простору, або знищують їх на рівні 
свідомості, як ворожі. І хоча саме по собі розділення на «своїх» і «чужих» не може 
інтерпретуватися як безумовно позитивне явище, створення захисного ідентифікаційного 
поля дозволяє певному етносу не розчинятися в розмаїтті глобального світу.

Яскраве втілення циркулювання стереотипних уявлень у ментальному просторі 
різних етносів можна побачити на прикладі концептосфер їхніх лінгвокультур. 
Беручи до уваги вищесказане про стереотипи, перейдемо до опису етноспецифічних 
лінгвокультурних концептів. У плині стрімкого розвитку гуманітарних наук лінгвістичне 
та культурологічне наукове знання зіткнулося з необхідністю винайдення нового 
терміну, який би позначав змістовну складову мовного знаку, став поруч з традиційними, 
але функціонально обмеженими термінами значення та смисл, і в якому відбулось би 
органічне злиття існуючих логіко-психологічних і лінгвокультурних категорій. Ця 
ментально маркована одиниця мала би поєднувати у собі елементи мови і культури.

Така необхідність призвела до винайдення цілого ряду номінативних одиниць, що 
певною мірою конкурували між собою, головною функцією яких було відобразити в 
поняттях той самий «дух народу». З початку 1990-х р. в лінгвістичній та культурологічній 
наукових галузях на цю роль пропонувалися різні терміни, і на першому етапі введення 
вони неминуче перетиналися одне з одним за функціональністю та семантикою: «На 
цю роль почергово пропонувалися поняття «етнокультурознавча лексика» (Т. Левченко), 
«знаки етнокультури», «етнокультурні концепти» (В. Жайворонок), «концепти» 
(Н. Арутюнова, Ю. Степанов), «лінгвокультурні концепти» (С. Воркачов, В. Маслова) 
«культурно марковані одиниці», «слова з національно-культурним компонентом 
семантики», «логоепістема» (Є. Верещагін, В. Костомаров), «мовні знаки національної 
культури» (Н. Зайченко), «мовно-естетичні знаки національної культури» (С. Єрмоленко), 
«національно-культурні одиниці», «культуреми» (С. Прохорова), «лінгвокультуреми» 
(В. Воробйов, М. Шевченко)».

Поступово особливе місце серед інших зайняв і згодом набув найширшого ужитку 
в лінгвокультурології термін концепт, що цілком себе виправдало, хоча й він не уникнув 
множинності тлумачень. Проте й досі часто, навіть в наукових працях, термін концепт 
розуміється в якості синоніма до терміну поняття. Безперечно, у широкому популярно-
побутовому вжитку такі номінативні одиниці, як термін, концепт та поняття часто 
розуміються і використовуються синонімічно (найчастіше з метою урізноманітнення 
мови тексту задля запобіганню повторів) і тому їх семантична обмеженість знімається. 
Хоча термін поняття використовується частіше в логіці й філософії, тобто гуманітарних 
науках, а термін концепт притаманний передусім математиці, останньому це не завадило 
увійти в широкий вжиток у сучасній лінгвокультурології. Л. Ковбасюк та В. Романова 
пояснюють важливу різницю між термінами концепт та поняття таким чином: «На 
відміну від поняття, котре відображає найбільш загальні, істотні (логічно модульовані) 
ознаки предмета або явища, концепт може відображати одну або декілька, будь-яких, не 
обов’язково істотних, ознак об’єкта. Різниця між поняттям і концептом зумовлена власне 
різницею теоретичного і щоденного пізнання. Концепт є своєрідним посередником 
між словом і дійсністю, що зберігається у семантичній пам’яті людини та формує її 
концептуальну картину світу» [2: 41]. Саме завдяки цій ролі посередника між словом і 
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дійсністю, функції оформлення концептуальної картини світу етносів, лінгвокультурні 
концепти набувають статусу стереотипних.

В історичному зрізі винахідником терміну концепт у лінгвокультурологічній школі 
прийнято вважати релігійного філософа С. Аскольдова-Аксєєва, який ще у 1928 р. 
почав використовувати його у значенні, нееквівалентному й несинонімічному до 
широко на той час вживаного терміну поняття. І хоча сучасна термінологічна система 
лінгвокультурології все ще перебуває у стадії формування, остаточно термін концепт 
було введено в науковий ужиток у 1990-ті р. За етимологією термін концепт є калькою 
латинського слова conceptus. Його було запозичено українською мовою з латини через 
англійську термінологічну базу когнітивної психології та когнітивної лінгвістики. В 
англійській мові термін concept може означати як поняття, так і загальне уявлення.

Відповідно до першономінації цього терміну, яку надав С. Аскольдов-Аксєєв, 
концепт є «мисленим утворенням, яке заміщує нам в процесі міркування невизначену 
кількість предметів одного й того самого роду» [3:267]. Йому ж належить метафоричне 
висловлювання про те, що концепти це нібито «бруньки найскладніших суцвіть мислених 
конкретностей» [3: 272]. Тобто, головною функцією терміну концепт, за С. Аскольдовим-
Аксєєвим, є заміщення реальних предметів чи дій: «…він може бути замісником різного 
роду хоча б і вельми точних, але чисто мислених функцій. Такими є, наприклад, 
математичні концепти» [3: 270]. І далі: «Концепти – це ембріони мислених операцій, які у 
своєму розкритті могли би зайняти години, дні, іноді місяці, наприклад, концепт «падіння 
римської імперії» у розумінні історика спеціаліста» [3: 273]. Слідом за С. Аскольдовим-
Аксєєвим ряд вчених також наділяє поняття концепт рисами метафоричного переносу. 
Можна зустріти такі визначення: «багатовимірний згусток сенсу», «смисловий квант 
буття», і «згусток культури у свідомості людини», «семантичний інвентар культури», 
«ген культури, «деяка потенція значення». Але навіть попри наявність такої великої 
кількості тлумачень, кінцевої загальноприйнятої дефініції концепта поки що не немає.

Сприйняття світу і предметів довкілля відбувається у вигляді цілісних образів. 
Доступ до всіх концептів забезпечує мова. Вона вербалізує їх як окремими словами, 
словосполуками, так і реченнями і навіть текстами, низкою творів окремого автора чи 
декількох.

Г. Слишкин відзначає різницю між культурними та іншими концептами: 
«Принципова відмінність культурного концепта від інших умовних ментальних 
одиниць, які застосовуються в сучасній науці, полягає в тому, що для концепта, при 
всій його багатовимірності, характерний примат ціннісного ставлення до об’єкта, який 
відображається» [4: 114]. На думку Г. Слишкина, оскільки концепт належить свідомості, 
детермінується культурою і опредмечується у мові, він пов’язує наукові пошуки в галузі 
культури, свідомості та мови в єдине ціле.

Ю. Степанов позначає концепт, як «згусток культури в свідомості людини; те, у 
вигляді чого культура входить в ментальний світ людини. І, з іншого боку, концепт – це те, 
через посередництво чого людина – пересічна, звичайна людина, не «творець культурних 
цінностей» – сама входить в культуру, а в деяких випадках і впливає на неї… концепти 
не лише мисляться, вони переживаються. Вони – предмет емоцій, симпатій і антипатій, 
а іноді й зіткнень» [5: 43]. Ю. Степанову належать також наступні, дещо метафоричні 
слова про концепти як основний чарунок культури в ментальному світі людини, які 
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являють собою нібито своєрідну пучок понять, асоціацій, переживань (див. [5: 39–41]. 
Зображуючи структуру концепта, автор акцентує увагу на його семантичній місткості – 
«до неї належить все, що належить будові «поняття», а також все те, що і робить його 
фактом культури – вихідна форма (етимологія), стиснута до основних ознак змісту, 
історія, сучасні асоціації, оцінки» [5: 39].

Звертаючись до теми національного концепту, В. Красних пише: «…національний 
концепт – найзагальніша, максимально абстрагована, проте конкретно репрезентована 
мовній свідомості, когнітивно оброблена ідея «предмета» в сукупності всіх валентних 
зв’язків, позначених національно-культурною маркованістю» [6: 184].

В. Маслова розуміє під терміном концепт культурно-ментально-мовну одиницю, яка 
міститься у свідомості, детермінується культурою і опредмечується мовою. Вона описує 
термін концепт у лінгвокультурному ракурсі: «…концепт – це семантичне утворення, 
яке відзначено лінгвокультурною специфікою і так чи інакше характеризує носіїв певної 
етнокультури. Концепт, віддзеркалюючи етнічне світобачення, маркує етнічну мовну 
картину світу і є цеглиною для будування «дому буття»… Але в той же час це деякий 
квант знання, який відображає зміст усієї людської діяльності. Він оточений емоційним, 
експресивним, оціночним ореолом [7: 47]. 

В. Карасик наголошує на тому, що «концепт відображає специфіку етнокультурного 
фрагмента світу, він зорієнтований на широкий культурний фон, який формує 
конотацію слова і частково відображений у словниках. Етноспецифічність концепта 
в наш час не викликає сумнівів, і якщо його денотативна співвіднесеність має багато 
в чому загальнокультурний і наднаціональний характер, то ціннісний компонент 
характеризується виразною етноспецифічною приналежністю… Відмінність між 
культурами проявляється у кількісному і комбінаторному переважанні ознак при 
концептуалізації світу» [8: 86]. В. Карасик характеризує концепти як ментальні 
утворення, що являють собою збережені в пам’яті людини значущі, усвідомлені, 
типізовані фрагменти досвіду. Він також чітко виокремлює параметри співвідношень 
концепта й мови, культури і свідомості мовця: свідомість – місце перебування концепта; 
концепт – ментальна проекція елементів культури; мова й мовлення – сфери, в яких 
опредмечується концепт). За словами В. Карасика всі концепти пов’язані один з одним 
у межах окремих концептосфер, частина яких є загальнолюдськими, тому і є можливим 
взаєморозуміння між народами. Проте концептосфера будь-якої лінгвокультури вміщує 
концепти, які визначають її своєрідність. Їх часто вважають ключами до розуміння даної 
культури та ментальної ідентичності її носіїв. Він називає ці етноспецифічні концепти 
культурогенними, тобто такими, що керують поведінкою людей і задають своєрідну 
програму смислів.

За останній час вивчення специфіки ментальної ідентичності різних етносів 
з позиції циркуляції лінгвокультурних стереотипних концептів, які окреслюють 
коло особливо важливих для цих етносів смислів, набуло надзвичайного значення. 
Питання взаємодії концептосфери мови, культури та пізнання в їхньому нерозривному 
взаємозв’язку стали центральною проблемою семантичних досліджень. Ось що 
пише Н. Арутюнова: «Природа пізнається зовні, культура – з середини. Її пізнання – 
рефлексивне. Щоби в ньому розібратися, потрібно проаналізувати метамову культури 
і передусім – її ключові терміни, такі як істина і творчість, обов’язок і доля, добро і 
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зло, закон і порядок, краса і свобода. Ці поняття існують у будь-якій мові та актуальні 
для кожної людини. Небагато хто, однак, зможе розкрити їхній зміст, і навряд чи двоє 
зроблять це у згоді» [9: 3]. Це вивчення дозволяє отримати концентровану інформацію 
про історію, культуру та лінгвокультуру різних етносів, зрозуміти дух та рушійну силу 
їхньої ментальної ідентичності, що уможливлює здійснення компаративного аналізу 
культур досліджуваних етносів.

Реконструювання циркулюючих лінгвокультурних стереотипних концептів дає 
можливість поелементного їх співставлення, як у межах однієї лінгвокультури, так і поза 
її межами, і це є інструментом виявлення специфіки та класифікації ментального досвіду 
різних етнолінгвоспільнот. А через те, що культура кожного етносу вміщує специфічні 
реалії та факти, які не мають в іншій культурі повних еквівалентних відповідників, їх 
можна ідентифікувати як часткові прогалини, так звані матеріальні чи поняттєві лакуни. 
Наявність таких лакун в концептосфері свідчить про перенасиченість або навпаки 
недостатність досвіду однієї лінгвокультурної спільноти стосовно іншої. До того ж, при 
порівняльному аналізі обраних культурних ареалів ми зустрічаємося з їх асиметричною 
представленістю в порівнюваних культурах.

Таке неспівпадіння тлумачень іноді може слугувати джерелом непорозуміння та 
навіть конфліктів у міжкультурній комунікації. Тому дослідження концептуарієв є 
необхідною передумовою оптимізації міжкультурної комунікації та проникнення в іншу 
ментальність. Влучним з цьог о приводу можна вважати зауваження В. Карасика: «Тут 
доречною є аналогія з методом реконструкції організму за органом: якщо можна за 
зубом відновити диноза вра, то за концептом, який системно пов’язаний з усіма іншими 
концептами в рамках відповідної лінгвокультури, можна вивести  систему цінностей цієї 
лінгвокультури» [10: 7].
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МЕНТАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ С ПОЗИЦИИ СТЕРЕОТИПНІХ 
ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ КОНЦЕПТОВ

В статье рассматривается специфика влияния лингвокультурных концептуариев 
на формирование ментальной идентичности, что помогает идентифицировать и 
интерпретировать над- и подсознательные ментальные детерминанты, декодировать 
ценностные ориентиры и поведенческие мотивы. Учет результатов исследования важен 
для избегания недоразумений и четкого определения рамок и табу межкультурного 
диалога. 

Ключевые слова: стереотипные лингвокультурные концепты, лингвокультуремы, 
ментальная идентичность.
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MENTAL IDENTITY FROM THE POSITION OF STEREOTYPIC 
LINGUVOCULTURAL CONCEPTS

The article deals with the specifi cs of the infl uence of linguacultural conceptualizations 
on the formation of mental identity, which helps to identify and interpret the supernatural 
and subconscious mental determinants, decode value orientations and behavioral motives. 
Considering of the results of the study is important in order to avoid misunderstandings and to 
better defi ne the framework and taboo of intercultural dialogue. 
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КОНЦЕПТ ДУША У ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ПАВЛА ГІРНИКА

Стаття присвячена дослідженню особливостей омовлення концепту ДУША на 
матеріалі поезій подільського поета Павла Гірника. Лексема-номен, сполучаючись з 
іншими лексемами у межах поетичного дискурсу автора, омовлює різні компоненти 
концепту, які нам видається можливим згрупувати як сакральну та несакральну 
частини концепту. Також зосереджено увагу на означеннях до слова-імені концепту, які 
є однією з його важливих синтагматичних характеристик.

Ключові слова: концепт, картина світу, сема, поетичний дискурс, душа.

Поетичний дискурс Павла Гірника є знаковим яищем новітньої української 
літератури. Увібравши в себе кращі традиції класичної літератури, поетичне слово 
подільського поета стало засобом вербального втілення духовного коду ментального 
простору українців, одним з найважливіших фрагментів якого є концепт ДУША. 
Названий концепт стає об’єктом лінгвістичного зацікавлення не вперше. Ґрунтовним 
дослідженням, присвяченим вивченню сфери сакрального та макроконцепту 
ДУША як одному з її ключових елементів, є монографія Скаб М. В. “Закономірності 
концептуалізації та мовної категоризації сакральної сфери” [6]. Також цей концепт 
виокремлює Кононенко В. І. у монографії “Концепти українського дискурсу” [4], проте 
не заглиблюється у його детальне вивчення. Незважаючи на наявність достатньої 
кількості досліджень концепту ДУША, актуальність статті пояснюється відсутністю 
досліджень лінгвістичного характеру, присвячених вивченню специфіки омовлення 
названого концепту в поетичному дискурсі Павла Гірника.

Метою нашого дослідження є виявити особливості семантики лексеми-імені концепту 
ДУША в контексті її сполучуваності з різними частинами мови. Реалізація поставленої 
мети передбачає вирішення конкретних завдань: виявити у поетичних контекстах 
закономірність сполучуваностей лексеми душа, здійснити їхню класифікацію, описати 
семи та особливості їх функціонування у поетичному тексті. Об’єктом дослідження 
виступають лексико-фразеологічні одиниці, що знаходяться в межах ядра та периферії 
концепту ДУША.

Досліджуваний концепт є одним з центральних концептів українського ментального 
простору. Тлумачення лексеми дає змогу виявити семи: „Душа – 1. Внутрішній 
психічний світ людини, з її настроями, переживаннями та почуттями // За реліг. 
уявленнями – безсмертна нематеріальна основа в людині, що становить суть її життя, 
є джерелом психічних явищ і відрізняє її від тварини” [2: 252]. У „Словнику-довіднику 
з релігієзнавства подано таке тлумачення: „Душа – у різних релігіях – нематеріальна 
сутність, яка протиставляється матеріальному людському тілу, уособлення психічної 
діяльності людини, її дух. світу. За християнським віровченням, душа безсмертна, вона 
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залишає тіло після смерті і стає перед Богом, який вирішує її долю в потойбічному світі 
залежно від праведного чи грішного життя людини” [7: 131]. 

Поетичний дискурс П. Гірника вирізняється високим ступенем інформативності 
щодо вербалізації концепту ДУША, оскільки однойменна лексема, яка репрезентує 
названий концепт у мові творів автора, характеризується високою частотністю вживання: 
майже у кожному поетичному тексті збірки “Посвітається” фіксуємо лексему душа 
(всього 126 слововживань).

Аналізуючи поетичні тексти, ми виокремили три види сполучуваності лексеми душа: 
з іменниками, займенниками, прикметниками, дієсловами. Усі види сполучуваності є 
джерелом додаткових смислів у структурі концепту ДУША. 

Сполучуваність лексеми душа з іменниками.
Коли сядуть на гілку душі / Сива горлиця й сива зозуля [3: 100] — душа вербалізується 

опредметнено. Омовлення такого смислу — “душа — дерево” є нетрадиційним для носія 
пересічного світогляду проте авторський тип світобачення розгортає саме таку семантику. 
Припускаємо, що оскільки у наведеному мікроконтексті вербалізовано концепт ПТАХ за 
допомогою лексем горлиця й зозуля, які в українському фольклорі відповідно вживаються 
на позначення матері та/або дочки, то можливо йдеться саме про дерево роду, а отже 
маємо підставу говорити про нашарування додаткового концептуального смислу 
“душа – рід”. 

Такий вогонь, така твоя зима, / Такі твої дими і попелища. / Вітряк душі. Господаря 
нема / Всі полягли, запалось городище [3: 98] — сполучуваність лексеми душа з іменником 
вітряк є нетрадиційною, притаманною поетичному дискурсу П. Гірника. За смисловим 
навантаженням близькими до цього виду сполучуваності є також концептуальні смисли, 
омовленні у наступних мікроконтекстах: І так щоночі отерпає в грудях / І відростають 
крила у душі [3: 67]; Що ж народилося — славлю, чи вірую, / Бита дорога чи вітер 
в душі? [3: 112]. Лексеми вітряк, крила, вітер вербалізують концептуальний смисл 
“душа — самотність”, оскільки у символіці названих лексем існує сема “самотність”. 
У міфологічному світогляді українців вітер та вітряк є символами самотності, 
непостійності, крила ж символізують не лише птаха, а й людину, яка або відрізяється від 
інших своїм інтелектульно-емоційним світом і тому почувається самотньою, або через 
почуття смутку, самоти перетворюється на птаха. 

Ознаку матеріальності вербалізовано у такому контексті: Мені вже вільніше. 
Тут вмощено камінь з душі / І світлу дорогу, яка непотрібна машині [3: 210] — 
концептуальний смисл “важкість на душі” омовлено за допомогою лексеми камінь. 
Автор дещо трансформує фразеологізм зняти камінь з душі, інтерпретує його по-
своєму: каменем (тобто тягарем) з душі вимощено світлу дорогу. Вживаючи лексему 
дорога у такому контекст, автор вербалізує концепт ШЛЯХ, одним зі смислів якого, що 
актуалізований у наведеному контексті, є “шлях — життя”. 

Шляхом сполучуваності іменників душа й осінь у поетичному дискурсі вербалізовано 
концептуальний смисл “час”: От і все. / Переходять дощі. / Попід серцем іржавіє куля. / 
Тихий день. Тиха осінь душі. / Сива горлиця. Сива зозуля [3: 100]. Категорія темпоральності 
може бути виражена не лише за допомогою лексем, які є приямими номінаціями часу 
(наприклад, хвилина, година, день, рік), вона може бути репрезентована й у назвах пір 
року: словосполука осінь душі є носієм семи “старість”. Тобто категорія темпоральності 
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у цьому випадку стосується вираження віку людини. Відповідно, вербалізується 
несакральна частина концепту ДУША — концептуальний смисл “душа — людина”. 
Інший контекст: Ще почаклує навесні моя природа, / Громи і повені душі в її пролозі 
[3: 16] — шляхом символічного омовлення весни за допомогою асоціативних (у цьому 
контексті) лексем громи та повені актуалізує концептуальні смисли “душа — людина” 
та “душа — енергія”, які також є компонентами несакральної частини концепту ДУША.

Сполучуваність лексеми душа із займенниками.
Рятувати треба не минуле, — / Нас потрібно рятувати, нас, — / Душі наші! [3: 76] 

Востаннє світає. І ти помираєш, козаче / А поруч нахромлять кленовую душу твою [3: 
121] — сполучуваність лексеми душа із займенниками вербалізує концептуальний смисл 
“душа — основа людини”, що є сакральною частиною концепту ДУША. 

Сполучуваність лексеми душа з прикметниками.
Традиційним з погляду лінгвістики є вживання словосполуки жива душа: Просто 

повернутися додому / Просто знати, що душа жива [3: 200]. Скаб М. В. у своїй 
монографії, зокрема, зазначає: “Одним з найпоширеніших висловів в українській мові, 
зо фразеологізувався, є вислів жива душа, який бере початок, очевидно, ще з Біблії” 
[6: 411]. Аналізований поетичний дискурс містить антонімічні засоби вираження одного 
й того ж концептуального смислу “душа — безсмертна”, що є сакральною частиною 
концепту: Постава горда, булава – найвища, / До неба – крок, до безуму – ковток, Чи ти 
коли питав себе, навіщо / Безсмертну душу зопалу потовк? [3: 96]; Обірвалися дзвони / 
холоне в імлі / Моя смертна душа [3: 105]. 

Категорія темпоральності у поетичному дискурсі П. Гірника виражена не лише за 
допомогою сполучуваності лексеми душа з іменниками, а й з прикметником зів’яла: 
Осінь поступається. / На диво – / Ні образ, ні скарг, ні боротьби. / От хіба насінню 
сняться ниви / І зів’ялим душам – голуби [3: 195] — доповнює семантику прикметника-
означення зів’ялим словосполука осінь поступається. Концептуальний смисл “душа — 
людина” доповнено темпоральним смислом “старість”. 

Нетрадиційним з погляду лінгвістики є сполучення слів язиката душа: Що залишимо 
оку, а що — язикатій душі. / Майже зовсім нічого не лишимо серцю дурному [3: 101]. 
Причому означення, яке актуалізує соматичний код культури, підсиленне у контексті 
іменниками око, серце. Тобто, душа тут омовлена як частина людського тіла, що, 
відповідно, відносимо до несакральної сфери концептуальних смислів. 

Сполучуваність лексеми душа з дієсловами.
Продуктивною у поетичному дискурсі П. Гірника є сполучуваність лексеми душа 

з дієсловами. Варто звернути увагу на те, що душа в переважній більшості контекстів 
виступає активним виконавцем дії, тобто лексема душа виконує функцію підмета. В 
аспекті сполучуваності з дієсловами реалізується опозиція “душа — тіло”, яку омовлено 
у поетичному дискурсі як традиційно, так і нетрадиційно: Чуєш, — навіть душа відлітає 
у вирій помалу / І торішня трава нахиляє списи молоді [3: 91]; Слова втрачають зміст, 
вони вже невагомі / І тіло як не пнеться — душа не відліта [3: 126]; І все настільки 
невагомо / Що вже тебе не полиша / Та тиха невимовна втома, / Коли вертається 
душа ... [3: 108] Повільно точиться сльота / Сідає паморозь поволі / Душа вертається 
з хреста — / Нема ні голосу, ні волі [3: 97] — в усіх наведених мікроконтекстах можна 
виокремити напрям руху душі. Проте, коли традиційним для світоглядних уявлень мовців 
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є вектор руху із тіла, то сполучуваність з лексемою вертатись актуалізує нетрадиційний 
вектор руху — в тіло. 

Душа як матеріальна субстанція чи як частина тіла омовлюється шляхом 
сполучуваності з дієсловами болить: Плачу вночі, бо старію. Нічого не роблю / Так мені 
стерпло, що навіть душа не болить [3: 12]; стомилася: Я, мамо, був. І є. Я, мамо, ще 
побуду / Стомилася душа від слави і ганьби / На німби золоті сідає порох блуду. / На 
верби і оливив сідають голуби [3: 7]; не живуть: Тому і йдеш з самим собою / На чорний 
шлях, на дику путь. / Ти взяв меча до того бою, / В якому душі не живуть [3: 35]. 

Поетичні тексти містять зразки сполучуваності лексеми-імені аналізованого 
концепту з дієсловом проклинати: Мовчатиме серце. Душа проклене тебе тричі 
/ Ти сам сатанітимеш, пекло збудуєш у храмі [3: 178] Журавлі на церкві-домовині / 
Запитають, як нам жити нині, щоб в собі душі не проклясти? [3: 75]. Проте у цих 
контекстах в одному випадку душа виступає об’єктом дії, в іншому — суб’єктом. 

Лексема душа в порівняльних конструкціях.
У поетичних текстах концепт ДУША вербалізовано також шляхом вживання 

лексеми-імени концепту в порівняльних конструкціях, яке може виступати і як суб’єкт 
порявняння (те, що порівнюють) і як об’єкт (те, з чим порівнюють). Аналізований 
поетичний дискурс містить такі порівняння: “душа — палиця”: Не відьмацтвом, не 
горбом, не каліччю / Не зажив, не мав, не заробив. / Маєш собі душу, наче палицю, – / 
Одганяти привиди з гробів [3: 39]; “душа — сопілка”: Горобиної ночі вогнем самоти 
/ Я випалював душу, неначе сопілку [3: 122]; “душа — протяг”: Душа, / як протяг, / 
гримнула дверима / І з торбою заледь не подалась [3: 67]; “душа — попіл”: Якось не 
так воно, Боже, чи я не такий? / Струшую душу, як попіл якийсь говіркий [3: 142], де 
душа виступає суб’єктом порявняння, а також порівняння “птах — душа”: Чорні птахи, 
наче трійко заблуканих душ, / Мовчки вітри мовчазні підіймали на крила [3: 166], де 
душа виступає об’єктом порівнняня. 

Отже, аналіз лексеми душа, яка є іменем концепту Душа на предмет сполучуваності 
з різними частинами мови дає змогу зробити такі висновки:
1. Найпродуктивнішоє є сполучуваність з дієсловами.
2. У поетичному дискурсі омовлено як сакральну, так і несакральну частини концепту 

ДУША.
3. Сакральна та несакральна частини клонцепту ДУША мають як традиційні, так і 

нетрадиційні форми мовного вираження.
4. Кожна семантична реалізація концепту ДУША в межах поетичного дискурсу 

визначається особливостями мовної свідомості автора.
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на определениях к слову-имени концепта, которые являются одной из его важных 
синтагматических характеристик.

Ключевые слова: концепт, картина мира, сема, поэтический дискурс, душа.
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THE CONCEPT SOUL IN PAVLO HIRNYK’S POETIC DISCOURSE
The article is focused on the study of the peculiarities of the concept SOUL verbalisation 

in the poetic texts of the Podilskyi poet Pavlo Hirnyk. Lexem-nomen, combining with other 
lexemes within the framework of the author’s poetic discourse, verbalises various components 
of the concept, which seem to us possible to group as a sacral and non-sacral parts of the 
concept. Also attention is focused on the attributes to the word-name of the concept, which are 
one of its important syntagmatic characteristics.

Key words: concept, the picture of the world, seme, poetic discourse, soul.
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ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКОЕ СВОЕОБРАЗИЕ 
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКИ XIX ВЕКА 

(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ А. ПОГОРЕЛЬСКОГО 
«ЧЁРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ»)

Статья посвящена лингвостилистическому анализу волшебной повести 
А. Погорельского «Чёрная курица, или подземные жители». Золотой век русской 
литературной сказки – пушкинская эпоха, поскольку именно она, благодаря стараниям 
Н. Карамзина, А. Погорельского, В. Одоевского, дала классические образцы прозаических 
литературных сказок, художественная глубина и своеобразие которых не перестаёт 
привлекать лингвистов и в настоящее время. В данной статье рассматриваются 
способы и приёмы отбора и организации языкового материала, которые используются 
А. Погорельским для реализации избранной жанрово-стилевой направленности 
произведения.

Ключевые слова: типы описательной речи, речь персонажа, обиходно-бытовая 
лексика, эмоционально окрашенная лексика, аллитерация.

Сказочная повесть «Чёрная курица, или подземные жители» была написана и 
опубликована А. Погорельским (настоящее имя А.А. Перовский) в 1829 г. Писатель 
посвятил эту сказку своему племяннику, будущему талантливому русскому поэту и 
писателю Алексею Константиновичу Толстому. Ставшая популярной уже тогда, она 
привлекает внимание читателей – как взрослых, так и юных сегодня. Написанная в эпоху 
перехода от романтизма к реализму, прозаическая литературная сказка «Чёрная курица» 
отличается особенной художественной глубиной, которая притягивает современных 
исследователей. Этот интерес не случаен и в значительной степени, на наш взгляд, 
обусловлен и лингвостилистическим своеобразием произведения. 

Так, в начале повествования автор «вводит» читателя в художественно-временное 
пространство произведения словами «Лет сорок тому назад», « … в С.-Петербурге, 
на Васильевском острове, в Первой линии, жил-был …» и тем самым берёт за 
основу композиционно-стилистический формат народной сказки. Для фольклорной 
сказки, сопровождаемой соответствующими клише, характерно однонаправленное 
время, развертывающееся последовательно (вперед). При этом в народное сказочное 
повествование входят такие речевые клише, которые придают повествованию сказовую 
тональность, плавность, неторопливость в некотором царстве, в некотором государстве, 
в далекое время, жили-были, долго ли, коротко ли, сказка сказывается. Далее 
экспозиционная часть заполняется описанием старого Петербурга и пансиона, в котором 
живёт главный герой. При этом постоянно используются глаголы прошедшего времени 
остался, помещался, славился, был отделён, находились, жили, что даёт установку в 
повествовании на прошлое, причём неопределенное. Подобное использование автором 
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временных форм, их чередование в определенной последовательности позволяет 
считать, что создавая «Чёрную курицу», автор позаботился и о лёгкости восприятия 
произведения читателем. 

Исследуя повесть, нельзя не заметить, что такой тип речи, как описание, является 
доминирующим. Изучив классификации типов описательной речи в работах 
О.А. Нечаевой, Н.С. Валгиной, А.Н. Кожина, можно утверждать, что данный тип речи 
соответствует пониманию описания как бытового фона душевных стремлений героя, в 
соответствии с которым «перечисление предметов быта, бытовых сцен предстаёт как 
эмоционально-оценочный фон, определяющий направление движения «маятника» 
душевных сил персонажа. В таком описании причудливо смешиваются слова книжной 
и обиходно-бытовой речи; при этом используются оценочные средства» [3, с. 178]. 
Приведенное определение было предложено А.Н. Кожиным в работе «Введение в 
теорию художественной речи» [3, с. 178]. Кроме этого, исследователь выделяет ещё 
восемь типов описательной речи: описание сквозь призму автора, где «… реализуется 
отношение автора к тому, что стало предметом художественного изображения. 
Организация текста может быть ориентирована на возвышенное, восторженное или 
же сниженное, неодобрительное, ироническое, сатирическое изображение» [3, с. 175]; 
описание сквозь призму персонажа, в котором «… изображение ориентировано на 
перечисление видимых предметов, при этом в зону монологической речи вовлекается 
реплика персонажа <…> при таком изображении персонаж предстаёт как наблюдатель» 
[3, с. 176]; описание как способ передачи точки зрения персонажа, при котором 
«… намеренно выделяются признаки, свойственные поведению персонажа, а также 
выражается мнение наблюдателя» [3, с. 176]; описание, реализующее «угол видения» 
рассказчика, где «… приоткрывается внутренний мир персонажа; при этом схватывается 
что-то свойственное предмету изображения; более того, это внешнее, видимое глазом 
другого героя подвергается преувеличению, своеобразному выпячиванию, чтобы 
придать колоритность тому, что присуще персонажу» [3, с. 176]; описание, придающее 
определённость неопределённому, при котором «… фиксируется процесс узнавания, 
которое предстаёт как неясное, смутное, как похожее на что-то знакомое, как то, что 
хочется персонажу разгадать, осмыслить. Организация лексических единиц направлена 
на выделение чего-то смутного, кажущегося, мелькающего, поэтому придаётся 
значимость словам, определяющим что-либо как не вполне ясное; при этом в описание 
втягиваются реплики персонажей» [3, с. 177]; описание как выяснение позиции 
персонажа, где «… изображается реакция персонажа на что-либо по мере изображения 
возникшей ситуации. В описании раскрывается желание персонажа реализовать то, 
что стало смыслом его существования. Описание развёртывается повествователем, 
выявляющим движение душевных сил литературного героя, поэтому оно напоминает как 
бы внутреннюю речь, которая и предстаёт как суть невысказанного» [3, с. 177]; описание 
как характеристика персонажа, в котором «… даётся представление о душевных 
качествах персонажа, о роде его занятий, о характере его интересов и наклонностей» 
[3, с. 178]; описание как средство представлений явлений природы, где «… изображаются 
уголки реальной жизни, связанные с миром персонажей художественного произведения. 
В сферу художественного изображения включаются признаки, свойства явлений, с 
которыми сталкивается в литературной действительности литературный герой. Это 
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зарисовки, связанные с изображением времени года, атмосферных явлений, своеобразия 
растительного мира» [3, с. 179]. 

Такое подробное, детализированное изложение разновидностей описания безусловно 
позволяет более глубоко проанализировать художественный текст в том числе и в аспекте 
выявления в нем элементов идиолекта автора.

Что касается характеристики функционально-смысловых типов речи в работах 
О.А. Нечаевой, то она относит к речевым единицам сверхфразового уровня 
описание, повествование, рассуждение (монологические типы) и вопрос, побуждение 
(диалогические). Например, О.А. Нечаева выделяет описание портрета, которое 
характеризует как «… словесное перечисление внешних черт человека, вида его лица, 
фигуры, одежды и т.д. Эти признаки как качества выражаются прежде всего именными 
частями речи: именами существительными, прилагательными, числительными, 
причастными формами. <…> В описании обстановки часто используются 
эллиптические предложения. <…> Описание нередко строится и из двусоставных, 
полных, распространённых предложений. <…> В описании часто используются 
сложноподчинённые предложения с придаточным определительным» [6; c. 68–86]. 
Такой подход акцентирует внимание на формально-грамматических отношениях и, как 
справедливо заметил В.В. Одинцов, «подобный формально-грамматический подход 
не позволяет даже правильно определить тип того или иного высказывания. <…> … 
нельзя получить характеристику типа, как бы тщательно ни описывались предложения, 
из которых он составлен, вернее представлен в том или ином тексте (или ряде текстов). 
Формально-грамматические и структурные характеристики неизбежно вступят в 
конфликт, а исследователю трудно будет выпутаться из противоречий» [7; c. 83].

 Ещё одна заслуживающая внимания классификация, отражающая специфику 
описательной речи, была предложена лингвистом Н.С. Валгиной в работе «Теория 
текста». Она выделяет описания с качественной ремой, где «…логически выделяются 
слова, называющие качества, признаки»; описания с предметной ремой, в которых «…
ударными оказываются названия предметов, именно они составляют фон описываемой 
картины (предмет – в широком понятийном смысле этого слова). <…> Это всегда картина, 
наблюдаемая со стороны. Еще одна важная деталь – глаголы если и обозначают движение, 
то это не движение наблюдаемых предметов, а скорее «движение мысли» наблюдателя» 
[1; c. 53]; описания с ремой динамического состояния, в котором «Динамическое описание 
может основываться и на использовании глаголов активного действия, однако это 
действия, опять-таки наблюдаемые со стороны, действия, не совершаемые во времени, 
а действия, характеризующие лицо, предмет» [1; c. 53]; описание с импрессивной ремой 
«… опирается на слова категории состояния, отвлеченные имена существительные, 
обозначающие чувства, состояния, качественно-оценочные прилагательные и наречия. 
Это описание внешнего или внутреннего мира через эмоциональное впечатление 
субъекта» [1; c. 53]. Классификация дана с точки зрения рематических компонентов 
текста, так как Н.С. Валгина считает, что форма и функция ремы формируют тип текста.

Рассмотрев все вышеперечисленные классификации, приходим к выводу, что точка 
зрения А.Н. Кожина о типах описательной речи является полной и развернутой с точки 
зрения формальных, содержательных и предметно-логических признаков. Анализируя 
произведение, мы будем опираться прежде всего на нее. 
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Вновь обращаясь к анализу текста повести, целесообразно подробнее остановиться 
на лексической составляющей в описании главного персонажа. Так, автор перечисляет 
предметы быта: «деревянный забор их барочных досок», «дырочки от деревянных 
гвоздей», «игрушка», «письмецо», использует эпитеты и существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами «умненький», «миленький», «курочка», 
«дырочки», «Чернушка», то есть лексику с эмоционально-экспрессивной окраской. 
Наполняя описание такими лексическими средствами, А. Погорельскому удаётся «…в 
пределах повести изобразить космос внутренней жизни ребёнка» [4; с. 73]. Несложно 
заметить, что все произведение пронизано грустно-щемящей тональностью. Речевое 
воплощение подобного эмоционального фона осуществляется при помощи ряда 
однокоренных лексем, среди которых «один» – «одиночество» – «единственный» – 
«уединение». Целесообразно обратиться к толковому словарю В.И. Даля за разъяснением 
их значений. Этот словарь выбран неслучайно, так как он отражает нормы русской 
речи XIX в. – времени написания произведения А. Погорельским. Так, слово «один» 
трактуется следующим образом: «сам, единичный, единый, сам по себе, без дружки или 
ровня; единица счетом» [2; Т. 2]. Действительно, главный герой содержался в пансионе и 
был «… разлучён с родными своими. Но потом мало-помалу он стал привыкать к своему 
положению, и бывали даже минуты, когда играя с товарищами, он думал, что в пансионе 
гораздо веселее, нежели в родительском доме». Лексема «одиночество» толкуется как 
«одиночность, одинокость, однота ж. одинота зап. одиночество ср. состоянье одинокого. 
Одиноковато жить здесь, скучновато, безлюдно. Одиночествовать, жить одному, без 
семьи или товарищей» [2; Т.2]. 

Знакомясь с произведением, мы понимаем не только состояние главного героя, но 
и видим последствия разлуки с семьёй: «… когда наставала суббота и все товарищи 
его спешили домой к родным, тогда Алёша горько чувствовал своё одиночество» [8; 
с. 4]. Пансион заменил Алёше семью, но не по желанию главного героя, а по причине 
сложившихся «не в его пользу» обстоятельств. Неслучайно А. Погорельский описывает 
подробно дом и окружение, в котором живёт Алёша – ведь эта картина из его собственной 
жизни. B детстве писатель тоже был помещен в закрытый пан сион, где страдал от 
одиночества и разлуки c родными, более того бежал из него, сломал ногу. 

Далее обратимся к толкованию слова «единственный»: «один или единый, чему нет 
ровни, ни дружки; несравненный; исключительный; одиночный, единичный, лишь один» 
[2; Т.2]. Из повести известно, что единственным любимым занятием было «… чтение 
книг, которые учитель позволял ему брать из небольшой своей библиотеки» [8; с. 4]. 
Для обычного девятилетнего мальчика такое занятие, как чтение книг, вряд ли было бы 
любимым, но только не для Алёшеньки, которого это увлечение делало исключительным. 
Читая рыцарские романы, главный персонаж произведения создаёт собственный 
внутренний мир, со своими законами и правилами, в котором он пребывает, прячась от 
внешнего реального мира, которым является пансион и неизведанное пространство за 
его стенами. А. Погорельский пишет, что Алеша «… просиживал в уединении» [8; с. 5], 
«уединение», по словарю В.И. Даля, – это «действ. и || сост. по глаг. уединять, отделять, 
окромить, особить, удалять, ставить в одиночество, разобщать; о человеке, держать 
одиноко, на безлюдье, не давая сообщаться с людьми; о вещи, разобщить с чем, не давая 
прикасаться; о месте, жилье, основать его в глуши, в одиночестве, на безлюдье» [2; Т.4]. 
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Таким, милым и добрым мальчиком с особенным внутренним миром, мы видим 
Алёшу в экспозиции, однако к развязке ситуация меняется, так как душевный мир 
мальчика сталкивается с внешним, по большей части агрессивным пространством. 
Представляется, что данное содержание воплощается писателем в том числе через 
фонетический пласт текста, а именно – путем использования аллитерации с постоянным 
нагнетанием слов со свистящими и шипящими звуками, передающими несовершенство 
мира в представлении главного героя, воспринимающего его через круглые дырочки 
в заборе: «Всю ночь он не смог сомкнуть глаз ни на минуту. За час перед рассветом 
послышалось ему, что под полом что-то шумит. Он встал с постели, приложил к полу 
ухо и долго слышал стук колёс и шум, как будто множество маленьких людей проходило. 
Между шумом этим слышен был также плач женщин и детей и голос министра 
Чернушки, который кричал ему:

– Прощай, Алёша! Прощай навеки!» [8; с.26]. Использование такого фонетического 
приёма, как аллитерация, нацелено не только на отражение формальных особенностей 
речи повествования, но и несёт смысловую нагрузку, на что указывал, в частности 
лингвист Л. П. Якубинский в работе «Об изучении языка литературных произведений» 
писал: «Звуки речи при языковом мышлении практическом не являются ценными сами по 
себе, не сосредотачивают на себе внимания, не всплывают в светлое поле сознания. При 
языковом мышлении стихотворном звуки являются предметом внимания, обнаруживают 
свою самоценность, всплывают в светлое поле сознания» [5; с. 139]. 

Всё вышесказанное позволяет прийти к выводу, что речевое воплощение 
эмоционального состояния главного героя, его внутреннего мира достигается 
различными приёмами на разных текстовых уровнях: композиционном, 
лексико-семантическом, морфологическом и фонетическом. Причём есть 
все основания утверждать, что А. Погорельский хорошо знает детскую 
психологию и именно это даёт ему возможность находить точные и уместные 
лингвистические способы для выражения в произведении определенного 
содержания, а также структурировать в заданном ключе читательское восприятие. 
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ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНА СВОЄРІДНІСТЬ РОСІЙСЬКОЇ 
ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ ХІХ СТ. 

(НА МАТЕРІАЛІ ТВОРУ А. ПОГОРЕЛЬСЬКОГО «ЧОРНА КУРКА, 
АБО ПІДЗЕМНІ МЕШКАНЦІ»)

Статтю присвячено лінгвостилістичному аналізу чарівної повісті А. Погорельського 
«Чорна курка, або підземні мешканці». Золотий вік російської літературної казки – 
пушкінська епоха, оскільки саме вона, завдячуючи намаганням М. Карамзіна, 
А. Погорельського, В. Одоєвського, дала класичні зразки прозових літературних казок, 
художня глибина яких не перестає привертати увагу лінгвістів й дотепер. У даній 
статті розглядаються способи і прийоми відбору та організації мовного матеріалу, 
які використовуються А. Погорельським для реалізації обраної жанрово-стилістичної 
спрямованості твору.

Ключові слова: типи описового мовлення, мовлення персонажу, повсякденно-
побутова лексика, емоційно забарвлена лексика, алітерація. 
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LINGUISTIC AND STYLISTIC PECULIARITIES OF RUSSIAN LITERAL 
FAIRY-TAILS OF THE 19TH CENTURY 

(BASED ON A. POGORELSKY’S LITERAL WORK “BLACK HEN OR 
UNDERGROUND LIVERS”)

The article deals with linguistic and stylistic analysis of A. Pogorelsky’s fairy story “Black 
Hen or Underground Livers”. The Golden Age of Russian literal fairy tale is the Pushkin epoch. 
This epoch due to the works of N. Karamzin, A. Pogorelsky, V. Odoevsky gave us classical 
prosaic fairy tales which are famous for their literal value. These tales are attracting linguists 
at present moment. In this article we study ways and devices of language material selection 
which are used by A. Pogorelsky for realization of the generic and stylistic focus.

Key words: types of describing speech, character speech, colloquial vocabulary, 
emotionally colored vocabulary, alliteration. 
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СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
СИНОНІМІВ У ТВОРАХ ПЕТРА МОГИЛИ

У статті досліджуються cтилістичні особливості функціонування синонімів 
у мовній творчості Петра Могили. Проаналізовано різні групи синонімів за змістом, 
характерними стильовими характеристиками та місцем у реченні.

Ключові слова: Петро Могила, стилістичні синоніми, стиль, стильовий, 
стилістичний.

Найважливішою категорією стилістики є функціональний стиль – різновид 
мовлення з властивими йому лексичними, фразеологічними, морфолого-синтаксичними, 
орфоепічно-пунктуаційними засобами, який використовується для здійснення 
функцій спілкування, повідомлення та впливу. Слово стиль (походить від лат. stilos – 
«загострена паличка для писання») багатозначне і вживається як термін у літературі, 
мистецтві, архітектурі, соціології та в інших науках [1:19]. Зважаючи на різноманітність 
лінгвістичного витлумачення терміна стиль, доцільним видається визначення, яке 
наведене в енциклопедії «Українська мова». Це різновид, видозміна літературної 
мови; манера мовного вираження в різних сферах, умовах, формах (усній і писемній) 
спілкування; мистецтво слова [2: 675]. Мовний стиль – це сукупність засобів, вибір яких 
зумовлюється змістом, метою та характером висловлювання. 

Стилістичне функціонування мови вивчали в різних аспектах. Зокрема, явища 
милозвучності української мови досліджував В. І. Самійленко, мову української преси 
аналізували М. Д. Гладкий, М. А. Жовтобрюх, мову засобів масової інформації вивчали 
Д. Х. Баранник, М. М. Пилинський, В. А. Чабаненко, стилістичні явища української 
мови привертали увагу Л. А. Булаховського, Б. Д. Ткаченка, В. C. Ващенка [2 : 674]. У 
працях В. В. Виноградова знаходимо вказівки на необхідність урахування тісного зв’язку 
стилістики слова із семантикою [3: 20].

Найбільш повно в українській лінгвістиці відбито стилістичне використання 
лексичних засобів мови в колективній монографії «Сучасна українська літературна 
мова. Стилістика» (1973). Це дослідження присвячене функціональній стилістиці, 
проте більшість авторів стилістичний аналіз здійснює на лексичному, фразеологічному, 
фонетичному, морфологічному, словотвірному і синтаксичному рівнях на матеріалі 
художньої літератури (розділи, які написали І. К. Білодід, В. С. Ващенко, С. Я. Єрмоленко, 
Г. П. Їжакевич, В. В. Коптілов, А. В. Лагутіна, М. М. Пилинський) [4:3]. 

Зважаючи на досягнення вітчизняного і зарубіжного мовознавства, українські 
вчені, зокрема Л. А. Булаховський, І. К. Білодід, М. А. Жовтобрюх, В. М. Русанівський, 
М. М. Пилинський, С. Я. Єрмоленко, у своїх наукових працях визначють предмет і 
завдання української лінгвостилістики, розв’язують її теоретичні питання та проблеми 
формування лінгвостилістичної системи національної мови. Завданням вітчизняної 
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лінгвостилістики є вивчення таких фундаментальних проблем мовознавчої теорії, як 
сутність мови, соціальна природа мови, взаємозв’язок її структурного і функціонального 
аспектів, закономірності функціонування. 

Науковці зауважують, що не можна ототожнювати поняття стилістичний та 
стильовий. Термін cтилістичний має такі значення: 1) пов’язаний з прийомами й 
нормами використання мовних засобів; 2) те саме, що стильовий у другому значенні; 
3) який стосується стилістики як науки про стилі мови [2: 675].

Поняття стильовий зафіксовано з такою семантикою: 1) те саме, що стилістичний у 
першому значенні; 2) який стосується стилю. 

Термін стильовий більше пов’язаний зі стилем, а поняття стилістичний переважно 
стосується лексичних засобів вираження в певному стилі. Дослідники-мовознавці 
вважають, що єдиного усталеного погляду на стилістичну класифікацію лексики 
літературної мови до цього часу не існує.

В академічному курсі «Сучасна українська літературна мова. Стилістика» (1973) 
дослідники виділяють п’ять стилістичних опозицій: 

а) діахронна (неологізми, історизми, архаїзми);
б) функціонально-стильова (професіоналізми, лексика ситуативного вжитку, висока, 

низька, нейтральна);
в) нормативно-регіональна (розмовна лексика, діалектизми, жаргонізми);
г) експресивно-емоційна (експресивна, емоційна лексика);
д) семантично-формальна (антоніми, омоніми, пароніми). Сюди ж зараховують і 

синоніми [4:57].
З погляду стилістично-функціональної диференціації словникового складу в 

українській літературній мові виразно представлені архаїзми, неологізми, діалектизми, 
запозичення, розмовно-просторічна лексика, термінологічна лексика, експресивна та 
емоційно забарвлена лексика. 

Історична стилістика зазвичай вивчає формування та розвиток стилів упродовж усіх 
етапів розвитку національної мови, еволюцію виражальних одиниць, часову і якісну 
зміну конотації, хронологічно марковані стилістичні засоби. Ця наука досліджує як 
історію сучасних стилістичних засобів національної мови, причини їхньої появи, основні 
етапи розвитку, так і стилістичні засоби минулих історичних епох у розвитку конкретної 
мови чи споріднених мов [1:27]. У цій розвідці звернемось до стилістичних засобів (на 
прикладі синонімів) у мовній творчості Петра Могили. 

За часів Петра Могили існував традиційний «слоговий» поділ мовних стилів 
на високий, середній і низький. Наукову розробку вчення про три стилі знаходимо в 
працях М. В. Ломоносова. Теоретично високому стилеві («слогові») найбільшою мірою 
повинна відповідати слов’яноруська мова, якою мали писати поважні твори, середньому 
– «проста мова», низькому – жива народна, якою можна писати тільки речі неповажні, 
інтермедії чи інтерлюдії, призначені на посміх для поважних людей [5:172]. Проте на 
практиці нерідко спостерігалося протилежне явище – змішування, наприклад, коли 
слов’яноруська мова застосовувалась у пам’ятках середнього стилю, книжна українська 
– в текстах високого «слогу», жива народна мова проникала у твори середнього стилю. 
Казання «Крестъ Христа Спасителя и кождого человѣка» Петра Могили написане 
високим стилем, про що свідчить, зокрема, значна кількість старослов’янізмів у творі. 
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На противагу цьому, щоденник – твір світського характеру, писаний cереднім стилем, але 
в ньому наявні слова живої народної мови, що свідчить про закріплення в середньому 
стилі живомовної лексики. 

Мислителі Києво-Могилянської академії (Ф. Прокопович, Г. Кониський) першими 
зробили спробу використати традиційну схему поділу на «слоги» для переосмислення 
поділу стилів на новій основі (функціонально-стильовій). Пізніше це положення 
було сформульоване і розвинуте в працях М. В. Ломоносова «Передмова про користь 
книг церковних у російській мові» (1758), «Російська граматика» (1755). У процесі 
історично тривалого закріплення живого мовлення в традиційних стилях відбувалося 
їхнє «спрощення», поступово відмирала сама ідея поділу на «слоги», натомість 
набували розвитку нові структурно-функціональні стилі, які згодом стали основними в 
літературній мові [6:21]. Hими виявилися художній, публіцистичний, науковий, діловий 
та конфесійний стилі. 

Предметом нашого аналізу є стилістичні синоніми в мові творів Петра Могили, 
зокрема на прикладі казання «Крестъ Христа Спасителя и кождого человѣка». Виходячи 
з цього, метою статті є репрезентація стилістичних особливостей у творах Петра Могили 
– виявлення, класифікація та аналіз особливостей використання лексичних синонімів, що 
становлять основу стилістичних засобів у аналізованих творах досліджуваного автора. 

 Стилістичні синоніми відрізняються за належністю до різних функціонально-
стильових сфер (нейтральної, розмовної, книжної, офіційно-ділової та ін.), емоційно-
оцінними характеристиками, належністю до різних часово-територіальних пластів.

Особливістю творчої манери Петра Могили при написанні проповіді є поєднання 
стилістично різнопланових синонімів. Наприклад, використані стилістично різнопланові 
іменникові синоніми мус – гвалт у наступних реченнях: А если и доступимо з мусу 
албо гвалту, не надолго при насъ трвати будутъ, кгды жъ албо през злост нашу 
потратимо ихъ, албо през нашу жъ невдячност отняты намъ будуть [7:407]; Божіа 
зась премудрость есть намъ крестъ, гды жъ не през мусъ, а ни през гвалтъ, але ведлугъ 
Пребожественнои Троицы... цѣною пренайдорожшеи Кръви Своей… [7:395].

Подібні за семантикою стилістичні дієслівні синоніми кгвалтом притягать – 
примушать представлені у наступному реченні: Мовит бо вѣм, «кто хочетъ за Мною 
ити», абы научилъ, ижъ жадного до того, што имъ прекладати хочетъ, кгвалтомъ не 
притягаетъ а ни примушаетъ, але, абы каждый з доброи хоти и з власнои воли своеи 
науку Его пріймовали, зезволил и за Нимъ ишолъ, радитъ и взывает [7:406]. 

У синонімічних рядах мус – гвалт, кгвалтом притягать – примушати іменник 
мус, дієслова притягатъ, примушати були загальновживаними в мові того часу і могли 
використовуватися в будь-якому стилі. Проте мовні одиниці гвалт, кгвалтом притягать 
стилістично марковані і належать до розмовного стилю. 

Синонімічний ряд добро – животъ вѣчный – царство небесное представлений 
у реченні: Кто теды хочетъ тыи добра, до которыхъ Я его взываю, одѣдичити, то 
естъ животъ вѣчный, царство небесное, покой уставичный и роскоши завжды 
трваючіи, кождый вшелякого стану, кондиціи и възрасту человѣкъ, тоею доброю 
и простою дорогою, которую Я ему указую, нехай идет… [7:406]. Цей ряд можна 
доповнити синонімами спасеніе – навѣки царствовать с Богом, які використані 
в наступному реченні: Всѣх зась воли его противячихъся и зле чинячыхъ на вѣчную 
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муку предъуставилъ… на спасеніе бывает, яко мовитъ Августинъ: «двои суть людей 
товариства, с которыхъ едно предуставлено естъ на вѣки царствовати з Богомъ, а 
другое вѣчное однести каране» [7:407].

У виділеному синонімічному ряді добро – животъ вѣчный – царство 
небесное – спасеніе – на вѣки царствованіе с Богом лексеми добро і спасеніе були 
загальновживаними в мові того часу і могли використовуватися в будь-якому стилі. А 
синоніми живот вѣчний – царство небесное – навѣки царствованіе с Богом належать 
до конфесійного стилю. Наявність у творах Петра Могили різностильових синонімів-
іменників виправдане змістом тексту, відповідає задумові проповідника, його ідеї – 
переконати, схвилювати слухачів, вплинути на розум і почуття.

Семантичними відтінками розрізняються також слова в синонімічному 
ряді мовити – росказувати – ректи, виділеному в реченнях: Cвой бо вѣм живот 

Пан, на приклад доброго мешканя, яко зерцало нѣякое, тым, которыи Его слухати 
хотят, положити рачил, и для того и реклъ: «кто хочетъ въслѣдъ Мене ити», якобы 
мовячи [7:408] і Не замолчитъ на то озватися невстыдливый еретикъ: нашто, мовячи, 
потребный естъ тот знакъ на себе класти, поневажъ намъ нѣгде Писмо Святое а 
ни за знакъ хрістіанства, а ни на оборону того жекгнаня уживати не росказует… 
[7:397]. Слово мовити означає «говорити, казати»; лексема росказувати має значення 
«розповісти, роз’яснити, довести до відома, розтлумачити, веліти»; а лексема ректи 
означає «промовляти». У сучасній українській мові вона вважається застарілою. 

Синонімічний ряд благое – доброе, слова в якому хоч і дуже близькі за семантикою, 
але все ж розрізняються за значенням і за стилістикою, зафіксовано у реченні: Вѣдаючи, 
же все доброе з высокости маемъ, ведлугъ апостола, мовячого: «всякое даяніе благое, и 
всякій даръ съвръшенный съвышше ест, сходяй от Отца свѣтомѣ», а все злое от насъ 
самых походит [7:409]. Лексема доброе вжита тут у значенні іменника і означає «добро, 
благо», а прикметник благое означає «ласкавий, милостивий». Якщо поняття доброе є 
загальновживаним у мові того часу і в сучасній мові та може використовуватися в будь-
якому стилі, то синонім до нього благое переважно використовується в конфесійному 
стилі.

Інколи у творах Петра Могили стилістичні синоніми виникають унаслідок 
використання великих можливостей у розвитку переносного значення слова. В умовах 
переносного вживання іменники набувають своєрідних значень і з цими значеннями 
згодом вступають у синонімічні зв’язки з іншими словами. Конкретний іменник сѣтка 
вживається в переносному значенні і набуває ознак абстрактності, будучи близьким за 
значенням до слова труднощі, вступаючи в синонімічний зв’язок зі словом перешкоди 
і утворюючи синонімічний ряд: перешкоди – сѣтки. Пор.: Трудная теды естъ речъ 
тымъ, которыи богатствъ такимъ способомъ не набываютъ и ими не так шафуют, 
якосмо выше рекли, абы тыхъ перешкодъ и сѣтокъ, которыи с прикладаня сердца 
до богатства и до марностей свѣта того походятъ и дорогу збавеня загоражают, 
увароватися могли [7:416]. 

У наступному реченні контекстуальним синонімом до слова боятися виступає 
словосполучення трепетъ прійдетъ, що має буквальне значення: Претожъ тя иначей 
боятися не будетъ, ани иначей трепетъ твой прійдетъ на нихъ, толко если обачатъ 
на тобѣ крестъ Христовъ, ено если и ты мовити можешъ [7:397]. 
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 Конкретний іменник плащъ вживається в переносному значенні і набуває ознак 
абстрактності, бо означає «велику кількість достатків», вступаючи в синонімічний 
зв’язок зі словосполученням свѣцкіи оздобы, утворює синонімічний ряд: плащъ 
достатков – свѣцкіи оздобы. Пор.: И яко Іосифъ прекрасный, чистоту душевную 
и телесную заховати хотячи, плащъ достатков и свѣцкіи оздобы невстыдливой 
вшетечници свѣту тому заставивши, грѣха избѣгаютъ [7:418]. 

З погляду емоційно-експресивного забарвлення стилістичні синоніми в казанні Петра 
Могили представлені трьома групами : позитивно забарвлені синоніми, негативно 
забарвлені та нейтральні в синонімічному ряді і в контексті. 

 Слова з позитивною оцінкою, залежно від денотатів, з якими пов’язуються, можуть 
виконувати роль схвалення, заохочення чи звеличення. 

Виділені позитивно забарвлені синоніми моцъ Божая – премудрость Божая [7:394]; 
сила – моцъ [7:394]; милосердіе – человѣколюбіе [7:395]; чудовни справи – великие 
добродѣйства [7:400] виконують роль схвалення та звеличення Бога, підкреслюючи 
його силу, мудрість, милосердя, любов до людей, чудові і добродійні справи, наприклад, 
у реченнях: Намъ же спасаемымъ, то естъ хрістіаномъ правовѣрнымъ, которыи 
през крестъ збавеня доступуемо, крестъ естъ моцъ Божаа и премудростъ Божая 
[7:394] ; Намъ же спасаемымъ Божія сила и Божія премудрость [7:394] ; Яко малый 
Давидь, Христосъ Спаситель наш, ведлуг смотреніа плъти з горбицы милосердіа и 
человѣколюбiа Своего… [7:395]; …указанье и притяганье людей до роспамятованя и 
припоминаня чудовных справъ и великихъ добродѣйствъ Божіихъ? [7:400]. 

За допомогою позитивно забарвлених синонімів велможный – милостивый – велце 
милый створюється цілісна картина звеличення князя Яреми Вишневецького: Гдымъ 
з пилностю уважалъ, ясне освецоный велможный милостивый ксіонже, мнѣ велце 
милый пане и добродѣю, чимъ бымъ изъ повинности моеи, яко духовный, и зъ милости, 
яко покревный, вашу княж. милость мѣлъ привитати [7:387]. 

Серед негативно забарвлених синонімів виділяються ті, емотивна семантика яких 
пов’язана з сутністю явища, наприклад: Иж теды и таемница и назвиско того креста 
ничого иного не было, толко каранье, взгарда и проклятство, о немъ мовы розширяти 
не потреба [7:392], або з його оцінкою: Всюды ганебною смертю и насромотнѣйшого 
караня знакомъ былъ… [7:392].

Синоніми з негативно забарвленим змістом виконують роль осуду або попередження: 
бѣда – шкода [7:392]; страх – боязнь [7:388]; каранье – взгарда – проклятство [7:392]. 

Семантика лексем страхъ і боязнь теж має негативне забарвлення у реченні: Тои 
потреба наболшею моцю боронити; а затымъ все доброе подастъ: на судахъ – вѣрность 
и справедливость, въ мѣстах – згоды и милость, межи поддаными – покора и вѣрност, 
межи дворяны и слугами – поволност и побожност, ку неприятелемъ страхъ и боязнь, 
ку своимъ любовъ и упріймость [7:388]. 

Слова з нейтральною оцінкою мають здебільшого інформативний характер, вони 
менш впливові психологічно: рада – мудрость [7:389] ; праця – труд [7:410] ; моць – 
владза [7:394] ; речъ – мова [7:402]. 

Слова рада та мудрость мають характер повідомлення, а не оцінки, наприклад, у 
реченні: Тамъ будетъ спрацованому охолода, звонтленному подпора, уставаючему 
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посилокъ, воюючему звѣтязство, хорому здоровъе, зфрасованому утѣха, пануючому 
рада и мудрость и въ вшелякихъ потребахъ невыпорожненая оквитост [7:389]. 

У наступному реченні слова праця і труд є повністю нейтральними з погляду 
емоційно-експресивної характеристики та мають характер повідомлення: Абысмо 
упрацованыи и трудами постнои дороги земдленыи …отпочинокъ и охолоду нѣякуюсь 
духовную мѣти моглы... и способнѣйшими себе до охотного поднятя другои половицы 
постнои працы учинити могли… [7:390]. 

Натомість лексеми моцъ, владза лише стверджують наявність певних суспільних 
явищ: И яко на онъ часъ Панъ и Спаситель нашъ Христосъ през древо креста своего 
моцъ и владзу свою над непріятелемъ нашимъ показати рачилъ… [7:394].

Слова речъ, мова є нейтральними, вони не мають оцінної характеристики у контексті: 
Бо гды бы по просту о притомномъ мовилъ, не было бы пророцтво, але простая бы 
выражаючая тую речъ, которую перед собою мѣлъ, мова была… [7:402].

У досліджуваному тексті поширені різні способи стилістичного використання 
синонімів щодо їхнього місця в тексті. З цього погляду стилістичні синоніми в казанні 
представлені абсолютними контактними і дистантними варіантами. Контактне 
використання синонімів виступає засобом посилення емоційного впливу твору на 
читача, своєрідного смислового нагнітання. Здебільшого такі синоніми є однорідними 
членами речення, що з’єднуються сполучниковим або безсполучниковим зв’язком. 

Абсолютні контактні синоніми шануемо, чтимо і поважаемо є однорідними 
членами речення, що з’єднані між собою безсполучниковим і сполучниковим зв’язком: 
Абовѣмъ почесть креста не древу, а ни иншой матеріи, с которои знакъ креста 
учиненый бывает, отдается, але на древѣ распятому Христу, знакъ звѣтязства Его 
перед собою учтиве положивши, почесть чинимо и отдаемо, и для Хріста, который на 
крестѣ збавене намъ учинити рачилъ, знак креста того шануемо, чтимо и поважаемо 
[7:403]. 

Контактні синоніми волнои терпливости і непоколѣбимой статечности 
з’єднуються за допомогою сполучника і у реченні: По выреченю ся зась самого себе и 
волѣ своеи, беретъ на себе крестъ свой и якъ себе до креста, такъ крестъ до себе моцно 
и непорушне через доброволныи обѣтовъ гвоздье прибываетъ, же бы ся и намнhй на 
пожадане сегосвhтныхъ марностей, не рушилъ и не двигнулъ, абы такъ обваровавши 
и одмоднивши себе крестомъ волнои терпливости и непоколѣбимой статечности, в 
слъд Хріста любовне шолъ, ведлугъ апостола, мовячого [7:413]. 

 Абсолютні контактні синоніми трудности, клопоти, які є однорідними членами 
речення, що з’єднані між собою безсполучниковим зв’язком, виділено під час аналізу 
речення: И не бавячися трудностями, клопотами и старанем звязку малженского, 
вмѣстивши слово Збавителево в собѣ, ведлугъ рады апостолскои абы ся безпечне о 
выгожене Самому Пану и приподобане ся Ему, и о то, што естъ Панского, старати 
могли, сами себе Ему Самому з Маріею отдлѣяютъ и на службу отдаютъ [7:413]. 

Дві пари контактних синонімів, які з’єднуються за допомогою сполучника і, – 
роспамятованя і припоминаня, а також чудовны справи і великие добродѣйства – є у 
реченні: Азали теж оная манна и Ааронов жезлъ, о которыхъ также в Писмѣ Святомъ 
достатечне описано, на балвохвалство албо на Божую взгарду до онои примиря скрыни, 
з росказаня Божого, при оныхъ Божіимъ палцемъ написанных Таблицахъ захованы были, 
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а не на явное и яко бы самою речю указанье и притяганье людей до роспамятованя и 
припоминаня чудовных справъ и великихъ добродѣйствъ Божіихъ? [7:400].

Дистантні синоніми в текстах Петра Могили функціонують у межах не лише одного 
речення, а й різних речень, у великих фрагментах тексту казання. Хоча ці синоніми 
віддалені один від одного, вони не втрачають смислових зв’язків між собою в тексті і 
виступають засобом його організації, наприклад: поняття вѣчна неволя, з якої врятував 
нас Ісус Христос, позначається в різних частинах тексту з синонімічними варіантами: 
вѣчна погибель [7:404] – вѣчне вязеня [7:395] – смерть вѣчна [7:395] – вѣчна неволя 
[7:394] – горкая неволя [7:392]. 

У казанні Петра Могили поширені стилістичні синоніми з родо-видовими 
відношеннями. Перехід від гіпероніма до гіпонімів мотивується потребою одержання 
додаткової інформації та конкретизації позначуваного. Наприклад, у реченні: 
Же всѣхъ цнотъ христіанскихъ естъ школою, яко то: покоры, послушенства, вѣры, 
надѣи, милости, музства, мудрости, встремежливости, справедливости, доброти, 
ласкавости, щодробливости и иныхъ цнотъ, которыи если кому барзѣй, якъ станомъ 
высокимъ, прислушаютъ, всѣхъ учоных едностайный естъ голосъ [7:387] за допомогою 
контекстуальних стилістичних синонімів, виражених видовими поняттями: покора – 
послушенство – вѣра – надѣя – милость – музство – мудрость – встремежливость 
– справедливость – доброта – ласкавость – щодробливость конкретизується зміст і 
обсяг родового поняття христіанскіе цноты. 

Стилістичні параметри досліджуваної синонімії в аналізованому творі Петра Могили 
репрезентують поширені синонімічні ряди: благо – добро, благодать, доброчинність, 
благодіяння; бѣда – горе, печаль, скорбъ, смуток, сум, туга; жалость – сум, печаль, 
скорбота, жаль, скорбь; гадка – мисль, намисль, помысель; говорити – ректи, мовити, 
казати, веліти; знати – вѣдати; шанувати – чтить – поважать [7:403]; безвѣріе 
– зловѣріє, невѣріє, невѣрство [7:393]; доброволне – доброхотнє; душезбавенный – 
душепитательный, душеспасеный; житіе – животь; милость – доброта, ласкавость, 
любовь, милосердіе; мислити – розмишляти; праця – труд; радость – смѣх, веселіе; 
разум – ум; спасеніе – порятованіе; ярость – гнѣв, лють, страсть, шаленство, злость; 
страхь – боязнь; вѣчная мука – погибель, вѣчное каране [7:407]; живот вечный – царство 
небесное, спасеніе, навѣки царствовать с Богомъ [7:407]; небесные и духовные речи 
[7:418] – небесное розмишляніе [7:418]. У кожному з цих синонімічних рядів об’єднані 
слова мають загальне спільне значення, але кожне з перелічених слів відрізняється від 
інших емоційним забарвленням. Уживання синонімічних рядів, що включають три і 
більше лексем, у тому числі й контекстуальних, робить текст емоційно насиченішим.

Намагаючись викликати довіру слухачів, переконати їх, схвилювати, Петро Могила 
будує послідовні синонімічні ряди, надаючи в них останньому компоненту найбільшої 
насиченості, наприклад, виділяється синонімічний ряд ганебный – насромотнѣйший у 
реченні: Всюды ганебною смертю и насромотнѣйшого караня знакомъ былъ [7:392]. 
Семантика прикметника ганебный підсилена наступним синонімом, вираженим формою 
найвищого ступеня порівняння прикметників – насромотнѣйший. 

В іншому контексті вжито іменникові синоніми мудрость – премудрость [7:393]. 
Семантичне наповнення іменника премудрость відзначається більшою силою виявлення 
ознаки, ніж іменника мудрость: … мудрость Божію зрозумѣти не могутъ и для того 
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и «объюродилъ Богъ», ведлугъ апостола, «премудрыхъ мира сего», не хотячих вѣрою, 
которою ся премудрость Божая познаваетъ, але своею прирожоною мудростію Бога и 
таемници ласки Его розумѣти [7:393]. 

На завершення казання Петро Могила використовує синонімічний ряд, побудований 
із прислівників завжды – на вѣки вѣкомъ: … Тобѣ тежъ завше едиными усты и 
единым сердцем, в едности православнои вѣры восточного благочестіа трваючи, 
за Твои неизличоныи добродѣйства, единому хвалу отда вали… дѣлно з безначалным 
и единосущным Отцемъ и животворящим утѣшителным Духом славимому Богу 
слоужили, Которому приналежит от всего створеня всякая слава, честь и поклон 
теперь и завжды и на вѣки вѣкомъ. Аминь [7:421]. 

Експресивність викладу посилюється під час уживання синонімів слабый і 
немоцный у поєднанні з антонімами: слабый – моцный, немоцный – моцный у реченні: 
Яко гды море пѣском огородил: слабымъ и немоцнымъ моцное обуздалъ… [7:393] . 

Подібна ситуація зафіксована також у реченні, де уживання синонімів слуга – 
наслѣдовецъ посилюється в поєднанні з антонімічною парою доброволный – поневолный: 
Доброволныхъ теды слугъ и наслѣдовцовъ потребуетъ Панъ, а не поневолныхъ [7:406]. 

Синоніми вѣчная неволя і вѣчное вязенє є взаємозамінними і використовуються 
для звукового урізноманітнення мови в наступному реченні: Тых, которыисмо «древомъ 
преслушанія», яко нѣякимъ оружіемъ з раю, съвѣтомъ пекелного оного олбрима въ 
вѣчную его неволю и лупъ выгнаны и до вѣчного вязеня запужены были [7:395]. 

Ще в одному реченні засвідчено використання двох пар синонімів: мус – гвалт, злост – 
невдячност, де використано взаємозамінні лексеми, про що свідчить і сполучник албо: 
А если и доступимо з мусу албо гвалту, не надолго при насъ трвати будутъ, кгды жъ 
албо през злост нашу потратимо ихъ, албо през нашу жъ невдячност отняты намъ 
будутъ [7:407].

Такі різновиди синонімів служать засобом уникнення стилістичних повторів, 
збагачення мови. У казанні «Крестъ Христа Спасителя и кождого человѣка» стилістичні 
синоніми виконують важливі функції увиразнення тексту, виділення понять, 
урізноманітнення мови, уточнення, підсилення, заміщення, оцінки (позитивної чи 
негативної).
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МОВА ТА МОВЛЕННЯ ЯК ЗАСІБ ВІДОБРАЖЕННЯ 
СІМЕЙНИХ ТРАДИЦІЙ ТУРЕЧЧИНИ 

(НА МАТЕРІАЛІ СЕРІАЛУ «YENİ GELİN»)

У статті аналізується мовний та мовленнєвий матеріал, який демонструє сімейні 
традиції Туреччини, а саме, жителів Адани. Унікальність статті обумовлена матеріа-
лом дослідження – турецький серіал «Нова невістка». Дослідження кіноматеріалу дало 
можливість виявити ієрархію, взаємовідносини, цінності турецької родини, які зберіга-
ються в мовному компоненті культури. 

Ключові слова: мова, мовлення, культура, мовний етикет, сталі вирази.

Американський лінгвіст Бенджамін Лі Уорф ще у XIX столітті звернув увагу на 
зв’язок між мовою, культурою та пізнанням. Е. Сапір висунув ідею щодо того, що «мова – 
це не лише спосіб вирішення проблем комунікації та відтворення ідей, а й спосіб фор-
мування ідей і, отже, світоглядів» [13: 162]. З точки зору Е. Сапіра та Б. Уорфа, світ 
представляється у вигляді калейдоскопу, а вже людський розум формує його відповідно 
до класифікаційних схем, які існують в мові [12: 10]. Італійський режисер Федеріко Фе-
ліні зазначив, що різні мови – це не просто різні словники слів, звуків та синтаксису. Це 
різні способи інтерпретації світу [11: 200]. Мови відрізняються категоріями класифікації 
об’єктів, тим, як використовується часова категорія дієслів, як функціонує або не функ-
ціонує категорія роду. Все це визначає на чому має концентруватися увага тих, хто гово-
рить, і як вони класифікують зовнішній світ та виражають його внутрішній стан [12: 10].

Саме мова формує спосіб мислення, що веде до багатоманітності засобів пізнання 
світу і, як наслідок, презентує несхожі світогляди та різні інтерпретації. Незважаючи на 
те, що мова як інструмент пізнання народу, вивчається вже більше століття, східні мови 
часто залишаються поза увагою дослідників. Серед робіт, присвячених турецькій мові, 
представленні дослідження Йилмаз Буюккутлу (співставлення порівняльних конструк-
цій російських та турецьких мов), Є.Напольнової (система звернень в турецькій мові), І. 
Покровської (специфіка семантики турецьких фразеологізмів з компонентом-зоонімом), 
Е.Мініахметової (фразеологічне поле «мовленнєва діяльність») та ін. Дана стаття при-
свячена вербальній комунікації турецького серіалу «Нова невістка» як засобу презента-
ції сімейних взаємовідносин.
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Зазначимо, що мовний етикет Туреччини значно відрізняється від інших країн світу 
численністю та ситуативним різноманіттям. Знання формули мовного етикету є необ-
хідним не тільки для спілкування, а й для розуміння менталітету народу-носія мови [1].

Розглядаючи вербальну комунікацію в межах сім’ї, зупинимось на формах звернен-
ня, які існують в мові і які представлені в родині. В турецькій, як і в українській мові, 
у побуті використовується формальне і неформальне звернення (sen – ти / Siz – Ви). В 
турецькій мові форма «Ви» (Siz), зазвичай, використовується при зверненні до малозна-
йомих людей. Якщо прослідкувати гендерні особливості звернень у Туреччині, можна 
помітити, що жінки частіше звертаються до чоловіків на «Ви» (Siz), ніж чоловіки до 
жінок. У спілкуванні з близькими людьми, незалежно від віку родича, частіше викорис-
товують займенник «ти» (sen), при цьому повага до старших висловлюється засобами 
невербальної комунікації (наприклад, цілування руки старшим).

Використання лексем, які номінують представників родини, є невід’ємною части-
ною життя, як у колі сім’ї, так і між друзями та малознайомими людьми. Ці звернення 
актуалізуються в мовленні залежно від віку співрозмовника. Так, слова: kızım (моя дочка) 
/ oğlum (сину мій) / evladım (моя дитино), вживають під час звернення до значно молод-
ших за віком; kardeşim (мій брат/сестра) – звернення до однолітків, або трохи молод-
ших за віком; ablam (моя сестра) / ağabeyim (мій брат) – звернення до трохи старших 
(по відношенню до того, хто говорить) за віком жінок / чоловіків; teyzem (моя тітка) / 
amcam (мій дядько) – звернення до жінки / чоловіка приблизно одного віка з матір’ю / 
батьком того, хто говорить; yenge (невістка) / bacı (сестра) / enişte (зять) – звернення 
майже до всіх жінок / чоловіків; ana (мати) / baba (батько) – звернення жінки / чоловіка 
у літах; nine (бабуся) / dede (дідусю) звернення до старої жінки або чоловіка [2: 9]. У 
серіалі «Нова невістка», Хазар звертається до батька: «Babam» / «Мій батько» (3 серія 
00 год.12 хв.50 с.), а середня невістка Афет звертається до старшої невістки Назгюль 
«bacım» / «старша сестра» (3 серія 00 год.15 хв. 35 с.).

Цікавим і незвичним для України є використання у зверненні лексем, які номінують 
адресанта, а не адресата, наприклад, мати звертається до сина / доньки – anneciğim / моя 
матуся, бабуся до онука / онуки – anneanneciğim / моя бабусенька [2: 10]; звертаючись до 
сестри, брат скаже: abiciğim / мій братику, а сестра – брату: ablacığım / моя сестричко.

Зазначимо, що дуже часто зустрічається використання зменшено-пестливого суфік-
су –cık (abicim / ablacım (братик / сестриця) та ін.). Так, наприклад, радіючи скасованим 
заручинам, Ширін каже: «abiciğim, yengeciğim» / «мій братику, моя невістонько» («Нова 
невістка», 3 серія 00 год.11 хв.30 с.).

Метафоризація світу може мати як різні, так і спільні образи в мовах. Дослідження 
демонструє, що у Туреччині головним метафоричним образом родини / оселі є ‘гніздо/
yuva’, що зафіксовано і у тлумачному словнику («yuva. 2. Genellikle ailenin oturduğu ev» 
[10], переклад: «Зазвичай місце, де живе родина»). Аналогічне значення закріплено за 
лексемою і в українській мові («2. перен Домашнє вогнище; оселя» [6: 95.]), оскільки са-
кральність цього предмету походить зі слов’янської міфології, яка наділяє цей локус ма-
гічними властивостями і символічним значенням «дім» [5: 502]. В аналізованому серіалі 
дуже часто лексема гніздо замінює лексеми з архисемою родина. Наприклад, у 42 серії 
(1 год. 20 хв. 45 с.), дочка вмовляє батька дозволити їй вийти заміж за коханого чоловіка: 
«Bırak kendim yuvam kuralım» (дослівно: Дозволь побудувати власне гніздечко).
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Образне представлення сімейної підтримки в турецькій мові також співпадає з укра-
їнською: 43серія (01 год. 21 хв. 10 с.), «Bütün ailem arkamızdan», переклад: Уся сім’я за 
нашими спинами. Українським еквівалентом є фразеологізм: «Стояти за спиною чиєю, в 
кого. Таємно опікати когось, надаючи підтримку, скеровуючи на певні дії» [8: 695], однак 
в даному випадку відсутня конкретизація суб’єкта дії.

Герої постійно підкреслюють єдність родини, часто промовляючи: «Anca beraber 
kanca beraber» (16 серія, 8 хв., 55 с.; 27 серія, 31 хв. 04 с., переклад: І в радості разом, і 
в горі разом). Так само, важливим є і підкреслення відсутності щастя у самотині. Коли 
герої серіалу вирішують, хто поїде в Стамбул, Календер каже: «Mutluluk yok tek başına. 
Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz» (28 серія, 1 год., 39 хв., 35 с.), дослівний переклад: «Нема 
щастя у самоті. Або всі разом, або ніхто». Українська мова також багата на вислови з 
аналогічним семантичним наповненням: «Добре там живеться, де гуртом сіється й 
ореться» [3: 29], «В порожній хаті сумно й спати» [3: 30].

Мова відображає і той факт, що рідні люди мають усі проблеми вирішувати між 
собою, не залучаючи сторонніх людей: «Kol Kırılır Yen İçinde Kalır» (1 серія, 22 хв., 20 
с.), дослівно: «Руку зламав, в рукаві залиш». Образність українських висловів відріз-
няється від турецьких, проте, смислове наповнення однакове: «1.Замотати, зав’язати 
та й нікому не казати. 2. Утрись і запрись, щоб ні сич, ні сова не знали. 3. Як камінь у 
воду, так жеби з твого дому не вийшло нічого непотрібного. 4. Побалакаєш, як у піч 
укинеш» [4: 33].

Кожна серія насичена сталими виразами, які знайомлять нас із культурою та тра-
диціями Туреччини. Вислови, закріплені в мові, є прописаними правилами побуту, які 
пояснюють поведінкові особливості народу. Так, наприклад, повага до сталого образу 
життя родини, традицій демонструється через наступні вирази: 1) «Eski köye yeni adet 
getirmek» (1 серія 44 хв. 17 с.) – дослівний переклад: До старого села нові традиції 
приносити; 2) «Gittiğin köyde millet körse, sen de gözlerini yumacaksın» (31 серія 11 хв. 
33 с.) – дослівний переклад: Якщо мешканці села, в яке ти йдеш, сліпі – ти теж маєш 
закрити очі. В українській мові зустрічаються вирази зі схожим значенням, але з ін-
шою образністю: «До чужого монастиря зі своїм законом (зі своїм уставом) не сунься»; 
«Гість, як невільник, де посадять, там і сидить» [4: 13], що обумовлено іншою релігією 
та світосприйняттям.

З українським висловом, а отже і традицією, збігається ще один, який є так званою 
порадою щодо вибору нареченої: «Яка мати, така дочка», «Яка мама –така сама» [9: 
413] – «Anasına bak kızına al» (27 серія 43 хв., 30 с.), що дослівно перекладається – «По-
дивись на мати, бери дочку».

Ветхозавітний афоризм, який трактує систему правосуддя, «Зуб за зуб», в турецькій 
мові формує лексема, архисема якої ‘член родини’: «Kardeşe karşı kardeş» (2 серія, 39 хв. 
33 с., дослівно: «Брат за брата / сестра за сестру»), що акцентує увагу саме на зна-
чущості кровних (родинних) зв’язків. В українській мові зафіксовано вислів «Кров за 
кров» [8: 315], значення якого «Відплата, помста вбивством за вбивство» [8: 315]. Слід 
зазначити, що вислів є узагальненим, і фокусується саме на шкоді, яка заподіяна (лексе-
ма ‘кров’ актуалізує своє пряме значення), а не на суб’єкті дії.

Мова є кодом при виконанні певних сімейних ритуалів, що також яскраво демонструє 
серіал. Під час заручин представник нареченого просить дівчину. Батько питає спочатку 
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дідуся, як старшого представника родини, після його згоди – доньку, тим самим демон-
струючи свободу вибору: «Sence de münasip midir?/ Ти теж вважаєш, що підходящий?», 
на що донька, проявляючи покору, відповідає: «Sen nasıl münasip görürsün, babacığım / Як 
ти вважаєш за потрібне, татусю» (43 серія, 29 хв.). Дана відповідь символізує згоду і 
після цього батько відповідає сватам: «Verdim. Gitti / Віддав. Пішла». Весь діалог – це ви-
користання стандартних кліше, які насправді нічого не вирішують, однак їх озвучування 
є важливим етапом заручин.

Таким чином, фільм є багатим джерелом матеріалу для аналізу світогляду, уподо-
бань, цінностей народу, які віддзеркалилися у мові та мовленні. Візуалізація спрощує 
сприйняття культури і основна проблема, яка виникає в цьому контексті – це переклад. 
Оскільки, передаючи лише прагматичне наповнення, еквівалентний переклад втрачає 
символічне значення, яке формувалося багато століть і є ключем до відкриття культури.

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ларина, Т.В. Вежливость в сознании и коммуникации: межкультурный аспект / 
Т.В. Ларина // Актуальные проблемы коммуникации и культуры – 2: международный 
сборник научных трудов. – Пятигорск : 2005. – С. 425-432.

2. Напольнова Е.М. Система обращений в современном турецком языке // Вестник 
Санкт-Петербургского университета. Востоковедение. Африканистика. – 2015. – 
Серия 13. – Вып. 4. – С. 5–13.

3. Нема приповідки без правди /Упоряд. Н.Бєлєнькова. – К. : Молодь, 1963. – 178 с.
4. Практичний російсько-український словник приказок.: відтворення видання 1929 

року. / За ред. М. Йогансена, Упоряд. Г. Млодзинський. – [б. м.]: Інститут енцикло-
педичних досліджень НАН України. – К. : 2009. – 108 с.

5. Славянские древности. Этнолингвистический словарь под ред. Н. И. Толстого. – 
Т. 1. – М. : «Международные отношения», 1995. – 575 с.

6. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. 
І. К. Білодіда. – К. : Наукова думка, 1970–1980. – Т. 2. – С. 95.

7. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред.
І. К. Білодіда. – К.: Наукова думка, 1970–1980. – Т. 6. – С. 815.

8. Словник фразеологізмів української мови / відп. ред. Винник В.О. – К. : Наукова 
думка, 2003. – 788 с.

9. Українські приказки, прислів’я і таке інше. Уклав М.Номис / Упоряд., приміт. та 
вступна ст. М.М.Пазяка. – К. : Либідь,1993. – 768 с.

10. Büyük Türkçe Sözlük. Access mode: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_
bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5af83856c88006.17763741

11. Communication across cultures // Management across cultures/ Challenges and strategies. 
Richard M. Steers, Carlos J. Sanchez-Runde, Luciara Nardon. – Cambridge University 
Press. – 2010. – P. 200.

12. Language, Culture, and Cognition in Cross-cultural Communication / Luciara Nardon, 
Richard M. Steers, Christian Stone. – P. 10. – Access mode: http://eprints.maynoothuni-
versity.ie/4051/1/LN_Language_culture.pdf

13. Sapir, E. Culture, Language, and Personality. Selected Essays. In D. Mandelbaum (Ed.). – 
Berkeley : University of California Press. – 208 p. – P. 162. 



178

©   Лєсная Г.М. (Лісна),  2018

Ковальчук Ин., к. филол.наук, ведущий научный сотрудник
Украинский центр культурных исследований
Ковальчук Ир., старший научный сотрудник
Украинский центр культурных исследований

ЯЗЫК И РЕЧЬ КАК СРЕДСТВО ОТОБРАЖЕНИЯ 
СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ ТУРЦИИ 

(НА МАТЕРИАЛЕ СЕРИАЛА «YENİ GELİN»)
В статье анализируется языковой и речевой материал, демонстрирующий семей-

ные традиции Турции, а именно, жителей Аданы. Уникальность статьи обусловлена 
материалом исследования – турецкий сериал «Новая невестка». Исследование кинома-
териала позволило выявить иерархию, взаимоотношения, ценности турецкой семьи, 
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The article deals with language and speech material that refl ects family traditions in Tur-

key. The aim of this study is to demonstrate the role of language component in the safeguarding 
of traditions. The uniqueness of the article is due to the study material – the Turkish serial 
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УКРАЇНСЬКА ФРАЗЕОЛОГІЯ В АСПЕКТІ МЕТОДИКИ ЇЇ ВИКЛАДАННЯ 
(ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІЗ ФРАЗЕОЛОГІЄЮ 

РОСІЙСЬКОЇ ТА ПОЛЬСЬКОЇ МОВ)

У статті фразеологія української мови розглядається у зі ставленні із фразеологі-
єю російської та польської мов і в аспекті відображення в ній мовної картини світу як 
моделі світу, зафіксованої в уявленні народу. Здійснений аналіз дає підстави говорити 
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про спільне й відмінне у світосприйнятті трьох слов`янських народів та про характерні 
риси їхнього асоціативного мислення, що має особливе значення у вивченні української 
мови як іноземної російськими студентами.

Ключові слова: фразеологія української, російської та польської мов, порівняльний 
аналіз мовних явищ, викладання української мови як іноземної.

У лінгвістиці поняття сприйняття світу чи його бачення (світосприйняття) через мову 
давно пов`язане із питанням про те, як поєднується це бачення з духом і менталітетом 
певного народу. Однак тільки в останні три десятиліття, на думку вчених, «з особливою 
гостротою було порушено проблеми, що стосуються специфіки мовної картини світу як 
моделі світу, спільної для всіх, хто розмовляє однією мовою, і репрезентованої у свідо-
мості мовців у вигляді сукупності пов`язаних між собою уявлень про будову та цінності 
світу» [1; с. 15]. Тому і лексика, й граматика та фразеологія кожної окремої мови стали 
розглядатися вченими як джерело інформації про наявні у людини структури знань, про 
накопичений нею досвід та про вплив цих даних на сприйняття світу людиною. 

Особливе місце в сучасних лінгвістичних дослідженнях посідає вивчення під цим 
кутом зору фразеології, адже вона відображає специфічну образність мислення певного 
етносу, народні традиції, національний характер та гумор. З такої точки зору фразеоло-
гію розглядали В.Н. Телія, В.М. Мокієнко, Є.С. Кубрякова [2], Н.Ф. Алєфіренко та ін.

По новому особливості асоціативного мислення й характерні риси кожного наро-
ду проявляються у співставленні з моделями світу, створеними іншими народами. Їхнє 
порівняльне дослідження не тільки допомагає виділити елементи загальнолюдського й 
своєрідного в різних мовних картинах світу: воно спроможне показати, як далеко (чи 
близько) одні від одних знаходяться ті чи інші моделі світу, що здатні впливати (й впли-
вають) на загальну долю людства. Адже вивчаючи мову, ми можемо побачити не тільки 
те, як і яким людина колись побачила, диференціювала й осмислила світ. Продовжуючи 
вливати на нас, результати пізнавальної діяльності людини, відображені в мові, «можуть 
допомогти й в осмисленні нового досвіду пізнання світу сучасною людиною» [4, с.177], 
а також дати можливість проаналізувати ті зміни, що відбуваються у сучасній мовній 
картині світу.

Підсумовуючи сказане, дана стаття торкатиметься тієї частини української фразео-
логії, яка зараз активно вживається носіями української мови й продовжує впливати на 
форми та способи мовної фіксації нового досвіду пізнання світу сучасною людиною. 
Знання та розуміння законів, за якими ці мовні пласти формувалися й функціонують, є 
важливим компонентом у вивченні української мови як іноземної. В дослідженні розгля-
нуто такі фразеологічні одиниці як: зрощення, єдності, сполучення (за В.В. Виноградо-
вим), а також фразеологічні вирази: прислів`я та приказки (за Н.М. Шанським). 

Фразеологія української мови зафіксувала ті спільні для всього народу уявлення про 
навколишній світ, які є відображенням не тільки образного бачення світу. але й своє-
рідним народним кодексом життя, що регламентує поведінку людей та дає оцінку їхнім 
вчинкам у найбільш поширених життєвих ситуаціях.

Значну частину української фразеології можна співвіднести із фразеологією росій-
ської та польської мов, що свідчить про спільність сприйняття світу сусідніми народами. 
Велику групу тут складають міжмовні фразеологічні кальки чи вирази, близькі до них, 
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тобто такі одиниці української, російської та польської мов, що співпадають і за формою, 
і за значенням. Наприклад, повністю співпадають:

– укр. золоті руки / рос. золотые руки / пол. złota rączka; 
– крутити носом / крутить носом / kręcić nosem;
– морочити голову / морочить голову / zawracać głowę;
– п’яте колесо до воза / пятое колесо к телеге / piąte koło u wozu;
– розкривати (перед кимось) душу / раскрывать душу / otwierać przed kimś serce;
– на руках когось носити / на руках носить / nosić kogoś na rękach;
– ставити крапку над і / ставить точку над и / stawiać kropkę nad i;
– Не копай іншому яму, сам в неї попадеш / Не рой другому яму, сам в нее попа-

дешь / Kto pod kim dołki kopie, sam w nie pada;
– Краще з мудрим згубити, ніж з дурнем знайти / Лучше с умным потерять, чем с 

глупым найти / Lepiej z mądrym zgubić, niż z głupcem znaleźć.
Співпадають в українській і російські мовах та близькі до них у польській:
– укр. як рак на горі свисне / рос. когда рак свиснет / пол. kiedy rak świśnie, a ryba 

piśnie;
– допоможе як мертвому припарка / поможет как мертвому припарка / pomoże jak 

umarłemu kadziło;
– стріляний горобець / стреляный воробей / stary wróbel;
– пливти за течією / плыть по течению / płynąć z prądem;
– на скору руку / на скорую руку / na jednej nodze;
– тримати ножа за пазухою / держать нож за пазухой / Modli się pod fi gurą, a diabła 

ma za skórą;
– будувати замки на піску / строить воздушные замки / budować zamki na lodzie;
– жити як у Бога (Христа) за пазухою / как у Христа за пазухой / jak u Pana Boga 

za piecem.
Можна знайти аналогічні приклади збігу в українській та польській мовах і близьких 

виразів у російській мові (наприклад, укр. шукай вітру в полі / пол. szukaj wiatru w polu / 
рос. поминай как звали). 

Кількісно більшу групу складають фразеологічні міжмовні синоніми – одиниці укра-
їнської, російської та польської мов, що адекватні за значенням, але різні за формою. 
Вони можуть як відрізнятися, так і не відрізнятися за своєю лексико-граматичною харак-
теристикою. Наприклад:

– укр. щиро кажучи / рос. положа руку на сердце / пол. z ręką na sercu;
– голий як бубен (як долоня) / гол как сокол / goły jak święty turecki;
– як реп’ях пристати / пристать как банный лист / przyczepić się jak rzep psiego 

ogona;
– наводити тінь / наводить тень на плетень / odwracać kota do góry ogonem;
– попадати пальцем в небо, кулею в пліт / попадать пальцем в небо / trafi ć jak kula 

w płot;
– бісики пускати = стріляти очима / строить глазки / robić słodkie oczy;
– згортати руки / складывать руки / zakładać ręcę za pas;
– побувати в бувальцях / пройти огонь, воду и медные трубы / być raz na wozie, raz 

pod wozem;



181

– На Миколи та ніколи / После дождичка в четверг / Na święty nigdy = W grudniu 
popołudniu = Czekaj tatka latka;

– Тиха вода греблю рве / В тихом омуте черти водятся / Cicha woda brzegi rwie;
– Сказано, як зав’язано / Сказано – сделано / Słowo się rzekło – kobyłka u płotu.
Цей короткий порівняльний аналіз дає уявлення про спільні елементи у фразеології 

трьох слов`янських народів, що вказує на їхнє близьке образне сприйняття світу (звичай-
но, за межами даної розвідки залишається питання про елементи загальнолюдського у 
сприйнятті світу українцями, росіянами й поляками). Сучасна славістика робить важливі 
кроки в осмисленні проблеми цієї спільності, перш за все це стосується дослідження 
двосторонніх зв`язків. Фундаментом такого аналізу стало укладення й видання ґрун-
товних фразеологічних словників різних типів: двостороннього українсько-російського 
та російсько-українського [9], російсько-польських [8; 10] й двостороннього російсько-
польського й польсько-російського [11]. Про тримовні фразеологічні словники авторці 
невідомо.

Однак за межами пошуку аналогій, на які нас скеровують наведені видання, фахів-
цеві цікаво й важливо осмислити те особливе й відмінне, що стало проявом специфіки 
асоціативного мислення у сприйнятті світу народами-носіями певних мов. Так, напри-
клад, укр. Моя хата з краю, нічого не знаю / і рос. Я не я, и лошадь не моя (= Моя хата с 
краю, ничего не знаю) / не мають відповідників у польській мові. А рос. Москва не сразу 
строилась / і пол. Nie odrazu Kraków zbudowano / не мають аналогів в українській мові. 
Це ж стосується укр. Обіцянка – цяцянка, а дурному – радість / і пол. Obiecanka – cacanka, 
a głupiemu radość (у російській мові аналогів немає). Російське прислів’я «Курица – не 
птица, баба – не человек» не має адекватних виразів ані в українській, ані в польській 
мовах, як і польське «Gdzie mąż nie może, tam diabłа pośle» – в російській та українській. 

У складі української фразеології також є досить значний обсяг мовних одиниць, що 
не мають еквівалентів у російській та польській мовах, наприклад: 

– скакати в гречку (так говорять про зрадливого чоловіка);
– упадати (про залицяння):
– впасти в око (сподобатися);
– піднести гарбуза (відмовити у сватанні);
– простягнути руку (підтримати когось у чомусь);
– упав у гаразд, як муха в сметану (про людину, якій раптово пощастило);
– Як тягнули вовка до меду, то відірвали вуха, а як від меду – то хвіст.
Ті фразеологічні одиниці та фразеологічні вирази української мови, що не мають 

аналогів у російській мові й потребують тлумачення, зазвичай викликають здивування 
у російських студентів, які приступають до вивчення української мови як іноземної, бо 
учні перш за все прагнуть знайти подібне. Труднощі у засвоєнні фразеології обумовлені 
й тим, що часто паралельно студенти вивчають ще одну слов`янську мову – польську, 
оскільки в Росії їхня спеціалізація переважно базується на знанні регіону. Одночасне 
вивчення української близькоспорідненої та польської спорідненої мов російськими сту-
дентами вимагає спеціальної методики викладання, де мають враховуватися особливості 
подвійної інтерференції та міжмовної омонімії [5]. Також окремого паралельного по-
яснення потребує й фразеологія трьох мов, на що авторка звернула особливу увагу, коли 
писала підручник з української мови як іноземної для російських студентів [7]. 
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 Але тільки тлумачення безеквівалентних фразеологічних одиниць недостатньо: 
складність сприйняття української фразеології полягає в наявності в ній величезної кіль-
кості фразеологічних синонімів, і саме цим вона відрізняється від фразеології спорідне-
них мов. У складі українських фразеологічних синонімів часто є елементи, що еквіва-
лентні російським та польським фразеологізмам, але, крім цього, вони мають свої один 
чи кілька варіантів. Наприклад, висловлювання про недоліки батьків, що повторюються 
в дітях: рос. Яблоко от яблони недалеко падает / пол. Niedaleko pada jabłko od jabłoni / 
укр. Яблуко від яблуні недалеко падає (відкочується); Яке дерево – такий клин (яка хата – 
такий тин), який батько – такий син. Російському висловлюванню «Пуганая ворона и 
куста боится» відповідають українські:

– Лякана (полохлива) ворона й куща боїться;
– Полохливий заєць і пенька боїться;
– Налякав міх, то й торби страшно.
Кількість таких варіантів може бути надмірно великою. Наприклад, про далеку рід-

ню в російській мові кажуть: «Десятая (седьмая) вода на киселе». В українській мові 
існують наступні варіанти:

– Десята (сьома) вода на киселі;
– Десята шкурка на киселі;
– Родичі: на одному сонці онучі сушили;
– Його мама і моя мама в одній воді хустки прали;
– Мій батько і твій батько (дід) коло однієї печі руки гріли;
– Як наш батько горів, то їх батько руки грів;
– Пень горів, а він руки нагрів та й став йому батьком;
– Родичі через дорогу (через вулицю) навприсядки.
Джерела такої синонімії закладені в самій структурі української мови як системи. 

Адже варіантність є найважливішою характерною рисою всіх її рівнів [3, с. 370]. Ска-
жімо, варіантне вживання часток збільшує варіантність однотипних фразеологічних ви-
разів: Або пан – або пропав; хоч пан – хоч пропав; чи пан – чи пропав і т.ін. А наявність 
значної кількості дублетів [6, с. 166] слугує не тільки уточненню, але й урізноманіт-
ненню фразеологічних одиниць, наприклад: обкручувати навколо (круг, кругом) пальця; 
обережніше на поворотах = тихіше на поворотах; У сім`ї не без виродка = У родині не 
без виродка тощо.

Таким чином, порівняльний аналіз фразеологічних одиниць у трьох слов`янських мо-
вах є важливим компонентом мовної підготовки студентів, що вивчають українську мову 
як іноземну. Розуміння загальних законів функціонування української мови у контексті 
двох інших слов`янських мов допомагає студентам усвідомити, що її розвинена, багато-
варіантна фразеологічна система свідчить як про багатство самої мови, так і про різно-
манітність світу, побаченого українцем. Його мовна картина світу має багато спільного із 
мовними картинами світу споріднених народів, але й значно відрізняється від них.
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УКРАИНСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ В АСПЕКТЕ МЕТОДИКИ ЕЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 
(СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ С ФРАЗЕОЛОГИЕЙ 

РУССКОГО И ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКОВ)
В статье фразеология украинского языка рассматривается в сопоставлении с фра-

зеологией русского и польского языков и в аспекте отображения в ней языковой кар-
тины мира как модели мира, зафиксированной в представлении народа. Проведенный 
анализ дает основания говорить об общем и отличном в мировосприятии трех славян-
ских народов и о характерных чертах их ассоциативного мышления, что имеет особое 
значение в изучении украинского языка как иностранного российскими студентами.

Ключевые слова: фразеология украинского, русского и польского языков, сравни-
тельный анализ языковых явлений, преподавание украинского языка как иностранного.
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 UKRAINIAN PHRASEOLOGY IN THE ASPECT OF THE METHODOLOGY 
OF ITS TEACHING 

(COMPARATIVE ANALYSIS WITH THE PHRASEOLOGY OF THE RUSSIAN 
AND THE POLISH LANGUAGES)

The article considers the phraseology of the Ukrainian language in comparison with the 
phraseology of the Russian and the Polish languages and displaying of the world language pic-
ture in the phraseology of Ukrainian as a world model fi xed in the people’s notion. The analysis 
gives grounds to speak about the common and different in the worldview of the three Slavic 
peoples and about the characteristic features of their associative thinking, which is of particu-
lar importance in the studying process of Ukrainian as a foreign language by Russian students.

Key words: phraseology of Ukrainian, Russian and Polish, comparative analysis of lin-
guistic phenomena, teaching of Ukrainian as a foreign language.
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ИМАГОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕРЕОТИП ВРАГА В НАРРАТИВЕ
СОВРЕМЕННЫХ ГРУЗИНСКИХ И АБХАЗСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Прошло три десятилетия, но тема грузино-абхазских отношений все еще остается 
актуальной в обществе. Исходя из природы дискурса, национальный стереотип обрета-
ет наиболее благодатную почву в художественной литературе. Именно здесь зафикси-
рованы имагологические воззрения того или иного народа, а также этностереотипы, 
характерные для его национального сознания. В статье рассмотрены лишь некоторые 
важные имаготипы, в том числе имагологический стереотип врага с точки зрения со-
временных грузинских и абхазских авторов поствоенного периода.

Ключевые слова: национальный стереотип, имаготип, стереотип врага, современ-
ная художественная литература

В 90-х годах прошлого века проблема культурной травмы в Грузии сконцентрирова-
на на теме войны в Абхазии и Самачабло. Активное участие в этом процессе принимают 
писатели, которые создают художественную модель «другие-чужие» и имагологический 
стереотип образа врага в произведениях художественной литературы. Вот уже третье 
десятилетие грузино-абхазские отношения являются предметом активного обсуждения 
для политиков, социологов, кинематографов, писателей и т.д. Очень сложно полностью 
передать этнические и культурные стереотипы и фобии, отражающие драму в отноше-
ниях между грузинами и абхазами с 90-х годов прошлого века до наших дней; считаем 
возможным выделить лишь некоторые имаготипы, укоренившиеся в постколониальной 
грузинской литературе. Хотелось бы заранее отметить, что грузинские писатели едино-
душны в одном вопросе – для обеих сторон, вовлеченных в конфликт, эта война была ду-
ховным падением; соответственно, главной идеей грузинских писателей является мысль 
о том, что абхазская война не имеет оправданий; в ней нет победителя.

«Путешествие в Африку» Нугзара Шатаидзе [10] стало знаковым произведени-
ем не только в творчестве писателя, но и в современной грузинской литературе. Здесь 
автор коснулся очень болезненной темы: война и подросток, утративший детство. Рас-
сказ написан от первого лица, его нарратором является подросток-беженец из Абхазии. 
У него нет имени, мальчик называет себя то Мамука, то – Гия, это собирательный образ 
травмированного, потерявшего кров бездомного ребенка, ставшего жертвой войны и ее 
последствий.

Жизнь маленького беженца делится на два периода: до войны и после. Для ребен-
ка, привыкшего к обеспеченной жизни, невыносимо жить в послевоенном Тбилиси, где 
царят нищета, агрессия и насилие. Мальчик нищенствует, живет в картонной коробке, 
теряет своего друга Цупаку, ставшего жертвой токсикомании. Единственный родной че-
ловек это – мать; однако он чувствует к ней отчуждение, так как спившаяся мать завела 
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любовника. Предательство матери станет последней каплей, и мальчик решает вернуться 
в Абхазию, в Ткварчели, и найти своего отца.

Отметим тот факт, что мальчик чувствует себя в Тбилиси чужаком; иная ситуация 
создается во время поездки в Абхазию. Уже в Зугдиди он оказывается в более родной 
среде, незнакомая старушка под видом своего внука переводит его в Абхазию, затем пе-
редает мальчика своему племяннику Гиви, чтобы он отвез его в Очамчири. Гиви не берет 
у мальчика денег за поездку и ведет его на ночлег в семью своих близких – Зиты и Даура. 
Мальчик боится их, Зита и Даур – абхазы, однако поведение хозяйки, теплое отношение, 
от которого мальчик давно отвык (его угостили ужином, починили изношенную одежду, 
приготовили еду в дорогу на следующий день), вселили в душу мальчика что-то светлое 
и человеческое. На следующий день Даур передал мальчика в руки какого-то водителя, 
направляющегося в сторону Ткварчели; «он прощался со мной так, будто был уверен, 
что я уезжаю временно и скоро должен вернуться [10: 394].

Но разгромленный, опустошенный Ткварчели не имел ничего общего с тем иллю-
зорным прошлым, которое хранилось в сознании ребенка. Пожилая соседская женщина, 
бабушка Маро, разрушает последнюю надежду мальчика. Оказывается, его отец женился 
на соседке абхазке Лиде, у них родились две дочери, и все они живут где-то в Армави-
ре. Утративший надежду, духовно опустошенный мальчик, возвращается в Тбилиси; с 
собой везет единственную память о детстве, проведенном в Ткварчели – истрепанного 
мишку Герасима. Тема отца больше не развивается автором.

 Вернувшись в Тбилиси, мальчик в попытке уйти от реальности вновь «садится на 
ацетон», начинается его дурманное «путешествие в Африку». Чем ближе становятся в 
видениях мальчика слоны, носороги, антилопы, тем больше утрачивает яркость и пре-
дается забвению оставшееся в Абхазии детство, размываются контуры отцовского лица 
и очень отдаленно слышится голос абхаза Даура. Трагедия войны показана через воспри-
ятие ребенка, а бинарное противостояние «свой-чужой», согласно концепции писателя, 
не имеет национальности. 

Рассказ Тамаза Эквтимишвили – «Лишь зарезал я... петуха» [3] – также написан 
от первого лица. В качестве нарратора выступает убитый близ Гагра 40-летний молодой 
неженатый человек, которого в Абхазии прозвали «Ахало» («Новый»). Тот факт, что у 
главного героя рассказа нет даже имени, еще раз подчеркивает бессмысленность и аб-
сурдность этой войны. Прибывший в Абхазию «Ахало» («Новый»), осознал перед смер-
тью тот факт, что диалог между грузинами и абхазами возможен. По сюжету грузинский 
солдат случайно встречает в лесу абхазского воина-охотника. Оба мужчины вооружены 
и легко могут убить друг друга. Однако «абхаз, как если бы мы были вместе с ним на 
охоте, безмолвно оттащил кабана, снял с плеча автомат, достал кинжал и отрезал кабану 
голову. Откуда ему было знать, что у меня нет патрон, но он ни разу даже не посмотрел 
в мою сторону... Я протянул ему сигареты и водку. Выпил, закурил...

– Ваших всех убили, – вдруг сказал он.
– Всех? – повторил я.
– Всех, – повторил он и завершил «беседу».
Он перевязал кабану передние ноги ветками…: «Чем скорее уйдешь, тем лучше», – 

сказал и ушел [3: 52]. Однако затем они вместе идут по тропе и, миновав последнюю ель, 
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оба убиты снайпером. Такова была жертва обеих сторон – как грузин, так и абхазов – в 
этой бессмысленной войне, жертва в лице искренних, честных и смелых мужчин.

В таком же аспекте рассматривается образ абхаза в рассказе Серго Цурцумия «Мост» 
[11], посвященном некоему Аслану Гуажбе, рассказавшему эту реальную историю. Жи-
тели Абхазии перебираются на другую сторону реки, которую контролирую грузины. 
Автобусы подвозят людей к берегу и пассажиры переходят через мост, среди них старик 
с тремя внуками. Старик по очереди переводит детей, успевает посадить в автобус двух 
девочек, а мальчик еще ждет на том берегу. У водителя сдали нервы, и он заводит мотор, 
автобус трогается с места. Ребенок остается один, обреченный на смерть.

Писатель показывает, что и в условиях войны можно сохранить человеческое лицо. 
Начальник засевшего в засаде абхазского отряда уверенно распорядится: «Воуба, ты дол-
жен остановить автобус!» Он сознавал, что эти люди, беженцы, и те, кто сидит в засаде 
– дети одного края [11: 63]. Абхазы начали стрелять, и им удалось остановить автобус. 
Дед подбежал к ребенку и посадил его в автобус. В знак благодарности он упал на колени 
и горячо благословил абхазских воинов, находившихся на горе Ануархва. Неожиданно с 
грузинской стороны послышалась автоматная очередь из несколько десятков автоматов, 
в знак уважения к достойному поступку противника. Именно в этот момент абхазский 
предводитель осознает, что стоило жить ради этих минут, что он никогда не смог бы 
простить себя, поступи он иначе. Согласно концепции автора, люди должны быть правы 
перед собственной совестью [11: 65].

Достойные противники представлены в рассказе Ирмы Малацидзе «Гунда» [5], ос-
нованном на реальном факт. В ходе военных действий в плен к грузинам попадает жена 
предводителя абхазов Серго Бгамба – красавица Гунда. Она незаметно прокралась но-
чью в занятую грузинами деревню, чтобы найти свою собаку и вернуться обратно на 
абхазские позиции. В течение всей ночи грузины ждали нападения, но было тихо, и они 
приняли решение отпустить женщину. Один из грузин – Гига, который защитил ее честь, 
бросив вызов своим соотечественникам («Никто не осмелится приблизиться к этой жен-
щине. Слышите?! Никто! Не то, я собственными руками!..), прощается с женщиной со 
следующими словами:

«– Я буду думать о тебе каждый миг и каждую минуту.
– А я назову своего ребенка твоим именем.
– Передай своему мужу, что он счастливый человек...
– Передам...»
Во время прощания Гунда отрезает ножом половину косы и оставляет Гиге. Через 

несколько дней абхазы освободили 40 грузинских пленников. Один из них отыскал Гигу 
и передал карточку, в которой размашисто было написано по-русски: «Спасибо! От Сер-
го Бганба» [ 5]. 

В книге «Возвращение в Сухуми» Гурам Одишария пишет: «Нам солгали с их ми-
тингами и криками». Писатель покинул Сухуми 27 сентября 1993 года и прошел вместе 
с другими через Кодорское ущелье, которое позже называли «Путем на Голгофу». Гу-
рам Одишария считает, что во время войны многие грузины и абхазы подавили в себе 
«образ врага». Герой рассказа «Племянник» [8]– тридцатилетний Валера, никогда не 
державший в руках оружия. Однако война не оставила ему выбора: «...Повидал он и за-
мученные трупы с отрезанными ушами и носами, разодранные «Градом» тела, людей, 
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доведенных побоями до смерти, безголовые трупы, сожженные в «БМП» и танках трупы 
бойцов, обуглившись уменьшившиеся до размера сапог...». 

Конечно же, от человека войны трудно требовать высокоморальных мыслей, но Ва-
лера все еще сохраняет главное – человечность. В одном из столкновений погибают все 
товарищи Валеры. Он едва успевает выбраться из горящего дома абхазов и спасти двух-
летнего ребенка. В тот же вечер скрывающегося в лесу Валеру берут в плен абхазы. Ва-
леру обвиняют в том, что он убил родных ребенка, и хотят расстрелять. Но один из абхаз-
ских солдат узнает в ребенке своего племянника и решает отвести Валеру в семью отца 
ребенка. Здесь выясняется, что родные ребенка живы, и Валера становится уважаемым 
гостем семьи: ему перевязывают раны, накормят... Рано утром Гиви и Адгур проводят 
Валеру с миром, покажут путь к грузинским позициям, прощаясь, еще раз поблагодарят 
за спасение ребенка и даже обменяются автоматами: «...давайте обменяемся оружием, я 
оставлю себе твой автомат, а мой пусть будет у тебя. Давайте сегодня расстанемся как 
братья, но, если завтра нам снова предстоит встреча в бою, что поделаешь…» – говорит 
Гиви. Ну, а Валера прощается с надеждой: «Все кончится, и мы снова встретимся, тогда 
и поговорим обо всем» [8: 243-244].

При исследовании произведений, созданных грузинскими авторами на тему войны в 
Абхазии, четко видно, что грузинские писатели не говорят об абхазах «на языке ненави-
сти», они не создают из абхазов образ врага, ценят человеческое поведение, проявленное 
ими во время войны и т.д. Возникает логический вопрос: Каков же имоготип грузина 
в современной абхазской литературе? Следует отметить, что нашей целью не является 
критика имаготипа грузина в абхазской литературе. Мы хотим представить какие мы, 
грузины, в том числе, в воображении современных абхазских писателей.

Нет никаких сомнений в том, что в результате грузино-абхазского конфликта, укоре-
нившийся в абхазской литературе на протяжении десятилетий грузинский национальный 
стереотип претерпел радикальные изменения: вместо имаготипа грузина-соседа, род-
ственника, друга, сложился стереотип оккупанта, грабителя и убийцы. Новый имаготип 
грузина представлен в двух изданиях, это билингвальный (грузино-абхазский) сборник 
стихов абхазских поэтов – «Невозможно забыть» [9] и прозаический сборник «Время 
жить», изданный Кавказским форумом неправительственных организаций [2]. 

 Двуязычный сборник составлен самими абхазскими поэтами и прислан с грузински-
ми подстрочниками. В Тбилиси подстрочники были переложены в стихи грузинскими 
поэтами (Рати Амаглобели, Джемал Аджиашвили Заза Беришвили, Нино Бердзенишви-
ли, Эка Гамцемлидзе, Нико Гомелаури, Шарлотта Кванталиани и Давид Джавахишвили). 
Очевидно, что видение развернувшихся трагических событий в оценках четырнадцати 
абхазских поэтов не совпадает с нашим, более того – радикально отличается. Однако, 
как бы грустно и больно это не звучало, именно отображенный в указанном сборнике 
стереотип грузина укоренился в сегодняшней Абхазии.

В стихах слышны призывающие к патриотической борьбе с Грузией такие выраже-
ния как «непрошенные полчища», «враги», «грузинские оккупанты»:

«Моя Абхазия, от полчищ непрошенных врагов тебя ожидала большая опасность и 
смерть, /Но смелые люди мужественно встретили врага и в борьбе вытеснили его из гор 
и лугов». (Ванда Дбар «Абхазия»)

«Враг никогда не сможет победить вас, бесстрашных и хваленых в битве,
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Не бойтесь, не падайте духом, сразитесь с грузинскими оккупантами».
(Эмма Анкваб «Тихо стоят горы Кавказа»)
Примечательно, что в борьбе с грузинами абхазы не чувствуют себя одинокими. В 

стихах они с надлежащим уважением упоминают товарищей по оружию: чеченцев и 
адыгов, которые бок о бок храбро сражаются с «грузинскими оккупантами»:

«Пусть развевается кавказский флаг, опасаясь сеятелей зла,
Потому что верят в великую победу адыгеец, абхаз и чеченец.
Я хорошо знаю, что никакая сила не сможет затушить ваш огонь, никогда,
И Владислав, Джохар, Усуп, Муса, врагов грузинских победите, верю».
(Эмма Анкваб «Тихо стоят горы Кавказа»)
В дополнение к стереотипам «непрошенные», «оккупант», «враг», сборник укореня-

ет имаготип грузина – «вора» и «грабителя»:
«Как я могу забыть, я не смогу забыть, я буду притчей это помнить,
Когда мы безоружные сразились с вооруженными грузинами,
И когда дрогнуло сердце незваных врагов, когда они поняли, что судьба на стороне 

истины,
Что не смогут они присвоить Абхазию – стали красть и грабить.
Ухватились за половину Апсны, попытались развлечься не по-мужски,
Все что не смогли забрать в Грузию, сожгли, предавшись дикому упрямству».
(Энвер Ажиба «Как я могу забыть, я не смогу забыть»)
«Исчезнет ли воров отродье, закончится ли путь воров,
Несчастные, дети греха, с мешками за спиной, морем награбленного,
Они не могут сдержать свою жадность, убивают всех, кто встретится на пути»
(Ванда Дбар «Воры»)
Особняком стоит отметить, представленный в сборнике образ главы государства тог-

дашней Грузии:
«Три сатаны, губящие наш мир: Гитлер, Дуче, Шеварднадзе...
Люди не хотят этого терпеть, слышны осужденье и проклятья, 
Ты слышишь Эдуард, ропот и волненье угнетенных,
И до абхазов добрался, хочешь забрать родину-мать» и т.д.
(Рима Чедиа «Мы не имеем права умирать»)
В сборнике, в котором представлено около восьмидесяти стихотворений четырнад-

цати поэтов, только в одном единственном случае проглядывает светлый луч; строфа 
стихотворения Шамиля Филия:

«Я вижу пули между нами, мы не смогли отдать дать заслугам друг друга,
Но что я могу поделать с сердцем, которое не может забыть Нодара Думбадзе».
Эта единственная строфа не может перевесить чашу весов большинства стихотво-

рений, представленных в сборнике, которые утверждают у читателя ярко выраженный 
отрицательный стереотип грузина.

В этом же аспекте мы можем рассмотреть совместный сборник южно-кавказских 
писателей, в котором, так называемая «абхазская сторона», представлена тремя автора-
ми: Даур Начкебиа, Алексей Гогуа и Фазиль Искандер. Даур Начкебиа – представитель 
среднего поколения абхазских писателей. Его рассказы позволяют нам взглянуть на 
позицию противника, посмотреть на военное противостояние глазами абхаза. Рассказ 
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– «Скоро осень...» [7] построен на монологе мертвого героя, он «вспоминает» начало 
войны, кратковременное беженское житье в одном из санаториев Гудауты и сражение 
против грузин, сражения для возвращения в родной Сухуми. Во втором рассказе того же 
автора – «Одноглазое небо» (1994), действие снова разворачивается на фоне сражения за 
взятие Сухуми. На этот раз герой произведения рассказывает нам о смерти своего друга 
Аслана, который стал жертвой пули грузинского снайпера. Произведение имеет откры-
тый финал: обнимая друг друга, живой и мертвый воины, вместе лежат под мрачным 
одноглазым небом Сухуми.

Представленный в сборнике второй автор, Алексей Гогуа – известный абхазский пи-
сатель; несколько лет назад ему исполнилось 80 лет. Его длинный рассказ «Пока не за-
шло солнце» [2] с точки зрения хронотопа охватывает один день. В день похорон погиб-
шего на войне мужа молодая абхазская женщина – Эсма, рассказывает о первом дне ее 
знакомства в школе с Езугом, о свадьбе, короткой, но счастливой совместной жизни. Тра-
гизм Эсмы усиливается еще и тем, что ее муж не увидит рождения своего сына, не узнает 
радости отцовства. В финале истории, через несколько часов после погребения супруга, 
у Эсмы родится сын, что на фоне развернувшихся событий придает рассказу мажорное 
звучание. Алексей Гогуа в рассказе вообще не упоминает грузин. На это слово будто на-
ложено на табу. Интересный материал предоставляет рассказ русскоязычного абхазского 
писателя Фазиля Искандера – «Мальчик и война» [4]. Действие развивается в Москве, 
в русской семье. Один из членов семьи, десятилетний мальчишка, слушает историю при-
бывших из Гагры абхазских гостей о развернувшейся там трагедии. Мальчика связывают 
с Гагрой лишь светлые воспоминания, там царил совершенно другой образ жизни, от-
личающийся от Москвы: каждый вечер соседи ходили друг к другу, приятно проводили 
время, приглашали друг друга, вместе праздновали различные праздники. Из рассказов 
гостей мальчик узнает, что абхазы убили врача Георгия (необходимо отметить, что на-
циональность Георгия в рассказе не упоминается, но, по-видимому, он грузин). Мальчик 
ужаснется, когда узнает о трагической гибели этого благородного, веселого любимого 
всеми человека. Аслан подробно рассказывает хозяину, как он узнал среди трупов лю-
дей, расстрелянных в одном из городских парков, трупы врача Георгия и его тещи, как 
он дал денег водителю экскаватора, чтобы тот по-человечески похоронил покойников. 
Повествование гостей производит сильное впечатление на мальчика, который не может 
спать. Почему так поступили с врачом, который никогда не различал пациентов по на-
циональному признаку и посеял столько добра в Гаграх, что даже не задумывался о том, 
чтобы покинуть родной город во время военных действий.

Душевные переживания мальчика продолжаются и на следующий день; он не мо-
жет понять, какой смысл в том, чтобы делиться добром, милосердием, благотворитель-
ностью, если в конечном итоге побеждает зло. Своим пессимистическим настроением 
мальчик делится с отцом; последний не может найти убедительного ответа. 

Как мы видим, во втором сборнике по-прежнему сохраняется имаготип грузина (за-
воеватель, непрошенный, причина смерти абхазской молодежи...), однако в меньшей сте-
пени чувствуется агрессия, которая с восклицанием слышна в каждой строфе первого 
сборника. Мы считаем, что причиной этому может быть временная дистанция. «Когда 
человек находится в плену страстей, переживания его могут быть очень сильно обо-
стрены, и в то же время он не может передать вам свои чувства. Только по прохождении 
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некоторого времени вы можете довериться памяти и создать что-то ценное и важное для 
литературы» [12: 98]. Однако, как отмечалось выше, все это существенно не меняет уже 
сложившиеся стереотипы и грузины продолжают оставаться в абхазской литературе в 
качестве отрицательного имаготипа.

Согласно определению Пьера Нора [13], коллективная память переживает постоян-
ную эволюцию, она представляет собой диалектическое единство запоминания и забы-
вания. Сегодня, как единственный выход из сложившейся ситуации мы рассматриваем 
любую форму диалога, в том числе культурный диалог. Только посредством диалога воз-
можен выбор разумных подходов, правильных путей. А от правильного выбора зависит 
крушение нежелательного для нас национального стереотипа грузина, укоренившегося в 
абхазской литературе после 90-х годов XX века, и утверждение новых имаготипов.
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ІМАГОЛОГІЧНИЙ СТЕРЕОТИП ВОРОГА В НАРАТИВІ СУЧАСНИХ 
ГРУЗИНСЬКИХ ТА АБХАЗЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ

Минуло три десятиріччя, але тема грузино-абхазьких відносин все ще залишається 
актуальною в суспільстві. Виходячи з природи дискурсу, національний стереотип зна-
ходить найбільш благодатний ґрунт в художній літературі. Саме тут зафіксовані 
імагологічні погляди того чи іншого народу, а також етностереотипи, характерні для 
його національної свідомості. У статті розглянуто лише декілька важливих імаготипів, 
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у тому числі імагологічний стереотип ворога з точки зору сучасних грузинських та аб-
хазьких авторів поствоєнного періоду.

Ключові слова: національный стереотип, імаготипи, стереотип ворога, сучасна 
художня література.
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IMAGOLOGICAL STEREOTYPES OF THE ENEMY IN THE NARRATIVE
OF THE CONTEMPORARY GEORGIAN AND ABCKHAZIAN WRITERS

The Georgian’s national stereotype presented in the Abkhazian literature has radically 
changed during the three decades: the imago-type of the Georgian as a neighbor, a relative and 
a friend was replaced by the stereotype of the Georgian as an occupant, a robber and a killer. 
The dialogue (especially, a cultural dialogue) can stipulate the establishment of the Georgians’ 
new imago-type and the destruction of their national stereotype, which has been presented in 
the Abkhazian literature since the 90-ies of the 20th century.

Key words: national stereotype, imago-type, stereotype of the enemy, contemporary belle-
lettre.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДАЧИ ОЦЕНОЧНЫХ ПОМЕТ В 
ТОЛКОВЫХ СЛОВАРЯХ РУССКОГО И БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКОВ

В работе рассматриваются перечень и подача оценочных помет, используемых в 
толковых словарях русского и белорусского языков в сопоставительном аспекте. Мате-
риалом для исследования послужили наиболее значимые одноязычные толковые словари, 
изданные в XX в. – начале XXI в. Указываются подходы и наметившиеся тенденции к 
представлению системы оценочных помет в словарной статье в сравниваемых языках.

Ключевые слова: словарная помета, словарная статья, словарь, оценочное значе-
ние, академический толковый словарь, лексикографическая традиция.

Толковый словарь универсального типа, предназначенный для широкого круга чита-
телей, помимо представления общеупотребительной лексики и фразеологии современ-
ного литературного языка, как предполагается, должен отражать информацию прагма-
тического характера о лексикографируемом словнике. Существуют несколько способов 
экспликации подобной информации в словарной статье: 1) словарная помета; 2) часть 
дефиниции; 3) иллюстрирующие примеры (цитаты); 4) примечание [5].
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В лексикографии словарная помета определяется как «словарное уточнение стили-
стического уровня употребительности, функционально-профессиональной сферы упо-
требления, семантической характеристики языковых единиц и т.п., приводимое в сокра-
щенной или условной (символической) записи» [1: 124]. Из этого следует, что основная 
функция пометы – в сокращенной форме уточнить характеристику лексикографируемой 
единицы, не раскрытой полностью в других частях словарной статьи. Типология сло-
варных помет выделяет различные их виды исходя из назначения – грамматические, 
стилистические, терминологические и др. Этот перечень не является закрытым, так как 
с развитием новых лингвистических направлений появляются новые виды словарных 
помет (пр., лингвокультурологические [2] и т.д.). В структуре словарной статьи помета 
размещается обычно после заголовочного слова перед цифрами, отмечающими значения 
лексикографируемой единицы, либо перед определенным значением, если помета отно-
сится к данному лексико-семантическому варианту.

Семантика оценочного слова при сопоставлении с нейтральным, несомненно, пред-
ставляет в словарном описании бóльшую сложность, т.к. структура оценочного значения 
помимо обозначения понятия выражает и отношение к нему. При сравнении современ-
ных толковых словарей академического типа в разных славянских языках, в том числе 
близкородственных, выясняется, что лексикографическая практика маркирования оце-
ночной лексики в них существенно разнится. Это обстоятельство необходимо учиты-
вать в сопоставительных лексико-семантических исследованиях, при анализе текстов, 
созданных на других славянских языках, а также в переводческой деятельности. Если и 
рассматриваются в научных публикациях вопросы, связанные с особенностями лекси-
кографирования оценочной лексики, то чаще всего анализируются словари в пределах 
одного славянского языка. Цель данной статьи – определить состав и выявить особен-
ности подачи помет при лексикографическом описании оценочных единиц в толковых 
словарях двух восточнославянских языков (русском и белорусском). Материал исследо-
вания составили толковые академические словари современных русского и белорусско-
го языков XX в. – начала XXI в. Проанализированы следующие русскоязычные издания 
– Словарь под ред. Д.Н. Ушакова (далее ТСРЯ), Словарь современного русского лите-
ратурного языка (далее БАС), Словарь под ред. А.П. Евгеньевой (далее МАС), Словарь 
под ред. С.А. Кузнецова (далее БТС). На сегодняшний момент белорусская лингвистика 
располагает такими академическими словарями, как 5-томный Словарь под общ. ред. 
К.К. Атраховича (далее ТСБМ) и Словарь под ред. М.Р. Судника и Н.Н. Кривко (далее 
ТСБЛМ), которые были проанализированы.

Даже в пределах одного языка существует ряд проблем, касающихся унификации 
словарных помет. Авторы монографии «Нормативно-стилистические пометы в толковых 
академических словарях русского языка» указывают на следующий круг проблемных 
аспектов использования стилистических (в широком смысле) маркеров:

1) отсутствие взаимодействия между стилистикой как лингвистической дисци-
плиной и лексикографической практикой;

2) наличие противоречий в использовании стилистических помет как между раз-
личными словарями, так и в пределах одного словаря;

3) наличие проблем, связанных с содержанием и употреблением отдельных кон-
кретных помет [4: 15].
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Перечень и подача оценочных помет в русскоязычных словарях
В русской лексикографии сложилась практика, согласно которой пометы, отражаю-

щие прагматическую характеристику лексикографируемого словника, называют стили-
стическими (БАС: XI; МАС: 9; БТС: 16). Оценочные пометы не выделяют в отдельную 
группу, а трактуют как подгруппу стилистических помет. Между тем необходимо четко 
понимать различие между собственно стилистической и экспрессивно-оценочной харак-
теристикой слова. Собственно стилистические пометы определяют книжную и разго-
ворную формы литературного языка, а также могут указывать на хронологическое рас-
слоение лексики, в то время как оценочные пометы представляют узуальный компонент 
семантики слова или одного из его значений.

Как известно, оценка имеет универсальный характер и на абстрактном уровне вы-
ступает как семантический инвариант, а на уровне речевого употребления представле-
на рядом аллосем [3: 45], пр.: аллосемами негативной оценки могут быть неодобрение, 
осуждение, пренебрежение, презрение, отвращение, насмешка, сарказм и т.д. Это дает 
повод предположить, что спектр оценочных помет в словарях примерно будет соответ-
ствовать набору таких аллосем.

ТСРЯ по своему типу является нормативным, «в котором принцип нормативности 
реализовывался посредством подробной и разветвленной системы стилистических по-
мет» [4: 90]. В предисловии к словарю впервые в русской лексикографической традиции 
теоретически обосновывается система используемых помет [4: 109]. Оценочные пометы 
относят к стилистическим, которые указывают на «выразительные оттенки (экспрессию) 
слов» (ТСРЯ: XXVIII). В эту группу входят маркеры бран., ирон., неодобрит., шутл., пре-
зрит., пренебр., укор., торж., ритор., эвф. (ТСРЯ: XXVIII). Строго говоря, к оценочным 
из вышеперечисленного можно отнести лишь следующие пометы – бран., неодобрит., 
презрит., пренебр., укор.; все они указывают на негативную оценку. Пометы ирон. и шутл. 
являются амбивалентными и в высокой степени контекстно-обусловленными, т.к. шутка и 
ирония могут характеризоваться двусмысленностью и выражать как одобрение, так и не-
одобрение, что выявляет только контекст [3: 47]. Пометы торж. и ритор. отличаются «не 
характером свойственной им оценочности, а скорее стилистическими жанровыми ограни-
чениями в функционировании» [4: 220]. Кроме того, в ТСРЯ выделяется помета фамильяр-
ное (фам.), которая указывает на то, что «свойственно разговорной речи или просторечию 
и имеет или интимный, или развязный, фамильярный характер» (ТСРЯ: XXVI). Данной 
пометой маркируются как положительно-, так и негативно-оценочные единицы. Ср.: базар 
(перен.) ‘беспорядочный говор, крики, шум большого сборища людей’ (разг. фам.); брить 
(перен.) ‘ловко, находчиво выражаться, отвечать’ (разг. фам.).

Будучи словарем нормативного типа, БАС выделяет оценочные пометы, которые, как 
и в предыдущем издании, относятся к группе стилистических помет [БАС: XII]. Набор 
оценочных помет в БАС представлен достаточно скудно по сравнению со Словарем под 
редакцией Д.Н. Ушакова; выделяются лишь шутл., ирон. и бран. Если учесть, что ирон. 
и шутл. речевые пометы, где знак оценки – положительный или отрицательный – вы-
является контекстуально, то, очевидно, помета бранно (бран.) является единственной 
пометой, которая может указывать на наличие негативной оценки в семантике слова. 
Кроме того, в словаре применяются специальные пометы, указывающие на суффиксаль-
ные образования ласкательного и уничижительного характера – ласкательное (ласк.), 
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уничижительное (уничиж.). Более того, в БАС используется стилистическая помета 
просторечное слово (простореч.) «при словах принадлежащих речи устной по преиму-
ществу, но обладающих помимо этого свойством грубовато понижать форму выраже-
ния» (БАС, т. IV: IV). Данная помета, очевидно, отражает стремление авторов словаря к 
фиксации помимо собственно стилистической также и информации оценочного характе-
ра, поскольку разговорные и просторечные элементы зачастую несут в себе оценочные 
смыслы (чаще всего отрицательные). Ср.: полицай (простореч.) ‘во время Великой От-
ечественной войны в оккупированных районах – полицейский, завербованный из числа 
местного населения’ с иллюстрирующим контекстом – В селе нашлись предатели, на-
девшие черную форму полицаев (БАС, т. X: 1006). Лексема полицай, безусловно, является 
негативно-оценочной с оттенком презрения, и цитатный пример в словарной статье это 
подтверждает. Однако в случае маркирования оценочного слова только лишь стилисти-
ческой пометой, не дифференцируется принадлежность данной единицы разговорной 
речи к пейоративной лексике.

МАС также является нормативным словарем. Среди стилистических помет выделя-
ется подгруппа помет, «указывающих эмоциональную окраску слова» (МАС, т. I: 10). К 
этим маркерам относятся бранное слово (бран.), ироническое (ирон.), шутливое (шутл.), 
пренебрежительное (пренебр.), презрительное (презр.), неодобрительное (неодобр.) и 
почтительное (почтит.). В Словаре сделана попытка разграничивать стилистическую и 
оценочную информацию, поскольку в некоторых случаях слова снабжались двойными 
пометами – стилистическими и оценочными. Ср.: бабища (прост., пренебр.) ‘рослая и 
толстая женщина’ – Хоть бы сама отказала, а то через тетку, через толстую эту ба-
бищу (МАС, т. I: 54). Среди всех помет, приведенных выше, нововведением явился лишь 
маркер почтит. Любопытен тот факт, что новая помета является положительно-оценоч-
ной – «редкий случай среди экспрессивных помет, которые обычно связаны с отрица-
тельной оценкой» [4: 234]. В МАС снабжаются маркерами также словообразовательные 
дериваты, выражающие уменьшительно-ласкательное, уничижительное значение при 
помощи суффиксов субъективной оценки – уменьш., увелич., ласк., уничиж. Однако в 
перечне стилистических помет в части «Как пользоваться словарем» они отсутствуют, 
но вычленяются из списка условных сокращений и путем анализа словарных статей. К 
полноценным оценочным пометам трудно отнести уменьш. и увелич., поскольку основ-
ная функция производных, которых они определяют, – интенсификация значения моти-
вирующего их слова.

БТС определяет себя преемником двух основных академических словарей – БАС и 
МАС (БТС: 4). Он базируется на материале одной и тоже же картотеки, однако его слов-
ник расширен и, очевидно, на сегодняшний момент является одним из самых полных. 
В БТС разработана достаточно разветвленная система помет по сравнению с предше-
ствующими нормативными словарями. Оценочные пометы относятся к функциональ-
но-стилистическим и размещаются в подгруппе «пометы, передающие эмоционально-
экспрессивную оценку» (БТС: 16). К негативно-оценочным относятся семь помет: не-
одобрительное (неодобр.), пренебрежительное (пренебр.), уничижительное (уничиж.), 
презрительное (презр.), бранно (бран.), грубое (груб.). Вне сферы литературного языка 
находятся слова с пометой вульгарное (вульг.). Замечено, что все лексемы с пометой 
бранно в указанном словаре относятся к одной части речи – имени существительному. 
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К положительно-оценочным причисляется следующий перечень из четырех помет: вы-
сокое (высок.), одобрительное (одобр.), ласкательное (ласк.), почтительное (почтит.). 
Абсолютным нововведением стала помета одобрительное (одобр). Среди положитель-
но-оценочных маркеров определенные сомнения вызывает помета высок., поскольку она 
в большей степени соотносится с текстами определенного жанра и, очевидно, ее все 
же следует классифицировать как собственно стилистическую помету. В перечне также 
присутствуют амбивалентные пометы шутливое (шутл.) и ироническое (ирон.). Кроме 
того, в отдельную подгруппу выделяются пометы, связанные с суффиксами субъектив-
ной оценки, – увеличительно (увелич.), уменьшительно (уменьш.), усилительно (уси-
лит.), смягчительно (смягчит.).

Стоит обратить внимание на маркеры разговорно-сниженное (разг.-сниж.) и народ-
но-разговорное (нар.-разг.), которые отнесены к подгруппе помет, «характеризующих 
разговорную форму современного языка» (БТС: 15). Непосредственно из определений 
самих помет выясняется, что слова, которые они характеризуют, заключают в себе и не-
гативно-оценочную семантику: «разг.-сниж. – для слов, содержащих намеренно грубо-
ватую экспрессию; нар.-разг. – для слов, указывающих на принадлежность к ненорми-
рованной народной речи и используемых в текстах как средство сниженной экспрессии» 
(БТС: 15). Пр.: деляга (разг.-сниж.) ‘человек, озабоченный в делах только ближайшей 
выгодой’; поганец (разг.-сниж.) ‘скверный, недостойный, гадкий человек. Употр. как 
бранное слово’.

В таблице ниже приводятся примеры того, как одна и та же лексема сопровождается 
оценочными маркерами в рассмотренных выше словарях (толкование слов приводится 
по Словарю под ред. С.А. Кузнецова).

Таблица 1 – Подача оценочных помет в толковых словарях русского языка
№ Лексема ТСРЯ БАС МАС БТС

1 писанина ‘писание’ разг. 
пренебр.

разг. прост. 
презр.

презрит.

2 вкусовщина ‘оценка 
каких-л. явлений только 
с точки зрения своего 
субъективного вкуса’

слово 
отсутствует

слово 
отсутствует

разг. 
неодобр.

неодобр.

2 излаять ‘сильно изругать’ разг. 
пренебр.

грубо 
простор.

груб. 
простор.

груб.

3 безмозглый ‘очень глупый, 
бестолковый’

разг. бран. __ разг. 
презрит.

презрит.

Как видно из приведенных данных, самым скудным в плане маркирования оценоч-
ной лексики оказался 17-томный Большой академический словарь. Обращает на себя 
внимание тот факт, что в БТС рассматриваемые единицы сопровождаются лишь оди-
ночными – экспрессивно-оценочными – пометами. В Предисловии к Словарю этот пе-
речень оценочных помет сопровождается примечанием: «[они] уже предполагают раз-
говорную лексическую основу» (БТС: 16). Таким образом, БТС отказывает подобным 
маркерам в сдвоенных сочетаниях. В тех изданиях, которые разделяют стилистические 
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и экспрессивно-оценочные характеристики лексикографируемого словника, например, 
ТСРЯ, МАС, стилистические пометы предшествуют оценочным.

Перечень и подача оценочных помет в белорусских словарях
Наиболее полный в современной белорусской лексикографии толковый словарь 

«Тлумачальны слоўнік беларускай мовы» представляет собой нормативный словарь 
академического типа. Перечень используемых помет с кратким комментарием в разделе 
предисловия «Стылістычная характарыстыка» включает помимо собственно стилисти-
ческих (размоўнае, абласное, кніжнае, высокае и т.д.) подгруппу эмоционально-оце-
ночных помет. «Да стылістычных памет прымыкаюць паметы эмацыянальнай ацэнкі: 
ласкальнае (ласк.), грубае (груб.), пагардлівае (пагард.), зневажальнае (зневаж.) і 
інш., якімі пазначаюцца словы адпаведнай эмацыянальнай афарбоўкі. Гэтыя паметы 
могуць ужывацца як самастойна, так і ў спалучэнні з іншымі стылістычнымі паметамі: 
разм. пагард., разм. груб., разм. ласк.» (ТСБМ: 11). Указанные пометы не получают 
определения в предисловии. Если опираться на список сокращений, то к оценочным 
пометам добавляются лаянкавае (лаянк.), неадабральнае (неадабр.), знiжальнае 
слова (зніж.). Ср.: бесталкоўшчына (разм. неадабр.) ‘адсутнасць толку ў чым-н.; 
дрэнная арганізацыя якой-н. справы, неразбярыха’; лапавухі (разм. лаянк.) ‘някемлівы, 
малаздольны, абмежаваны чалавек’; мешчанчук (разм.) ‘зніж. да мешчанін’. Кроме того, 
в списке сокращений упоминаются и речевые пометы жарт. и іран.

Однотомный «Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы», впервые 
изданный в 1996 г. и затем переиздававшийся 5 раз, является словарем нормативного 
типа и представляет лексику современного литературного белорусского языка вт. пол. 
XX в. В инструкции «Звесткі для карыстальнікаў слоўнікам» в разделе «Характарыстыка 
ўжывання слова» приводится перечень помет, которые «ўказваюць на стылістычную 
характарыстыку слова» (ТСЛБМ: 6). Любопытно, что каждая из собственно стилистиче-
ских помет (кніжн., высок., нар.-паэт., паэт., афіц., разм., абл.) приводится отдельно и с 
абзацного отступа, а такие пометы, как груб., пагард., зневаж., неадабр., асудж., незадав., 
лаянк., іран., жарт. подаются все вместе через запятую и в пределах одного абзаца. 
Уточняется, что эти маркеры указывают на то, что слово содержит соответствующую 
эмоциональную, экспрессивную оценку (ТСБЛМ: 6). В сравнении с 5-томным словарем 
перечень оценочных помет ТСБЛМ несколько шире. Так, появляются новые асудж., 
незадав. В списке сокращений, принятых в ТСБЛМ, отмечены пометы зніж., фам. Наи-
больший интерес вызывает появление положительно-оценочной пометы адабр., которая, 
однако, не используется часто. Кроме того, в списке сокращений отмечены семантико-
словообразовательные пометы – ласк., памянш., памянш.-ласк., узмац.

Таким образом, описание оценочных помет недостаточно разработано в обоих 
толковых словарях. Перечень помет в ТСБМ и ТСБЛМ относительно стабилен; в 
них преимущественно представлены маркеры, указывающие на негавную оценку 
лексикографируемой единицы. Первую попытку ввести положительно-оценочные 
пометы осуществил ТСБЛМ, однако случаи ее использования единичны и несистемны. 
В целом, ТСБЛМ более последователен и однозначен в использовании оценочных помет 
(см. Таблицу 2; толкование слов приводится по ТСБЛМ).
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Таблица 2 – Подача оценочных помет в толковых словарях белорусского языка
№ Лексема ТСБМ ТСБЛМ

1 абібок ‘гультай, лежабок, лайдак’ разм. пагард разм. пагард.
2 гаспадарыць 2. ‘наводзіць дзе-н. 

парадкі па-свойму’
__ неадабр.

3 ваяка ‘той, хто ваюе задзірыста і 
няўдала’

разм., іран. або 
жарт.

разм. іран. пагард.

4 густаўшчына ‘ацэнка якіх-н. з’яў 
толькі з пункту гледжання свайго 
суб’ектыўнага густу’

(слово отсутствует) разм. неадабр.

В результате проведенного анализа толковых академических словарей русского и бе-
лорусского языков можно сделать следующие выводы.

Основная часть существующих оценочных маркеров указывает на негативную оцен-
ку. Положительно-оценочные пометы «осторожно» выделяются в русских словарях на-
чиная со второго издания МАС (почтит.); в БТС перечень положительных маркеров 
увеличивается (одобр., почтит., высок., ласк.). Эта же тенденция характерна и для бело-
русской лексикографии – в ТСБЛМ вводится помета (адабр.), указывающая на положи-
тельную оценку.

Во всех рассмотренных словарях оценочные пометы являются разновидностью сти-
листических помет, т.е. отдельную группу не составляют. Перечень помет в толковых 
словарях обоих языков относительно одинаков. Впрочем, отмечается тенденция к созда-
нию некой системы описания и употребления оценочных маркеров; отчетливее всего она 
прослеживается в Словаре под ред. С.А. Кузнецова. Однотомный толковый словарь бе-
лорусского языка также расширяет относительно ограниченный список оценочных по-
мет 5-томного издания и стремится применять их более последовательно и однозначно.
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ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ ПОДАННЯ ОЦІННИХ ПОЗНАЧОК У ТЛУМАЧНИХ 
СЛОВНИКАХ РОСІЙСЬКОЇ ТА БІЛОРУСЬКОЇ МОВ

У роботі розглядаються перелік та подання оцінних позначок, що вживаються в 
тлумачних словниках російської та білоруської мов у зіставному аспекті. Матеріалом 
дослідження стали найбільш значущі одномовні тлумачні словники, видані в ХХ ст. – на 
початку ХХІ ст. Указано підходи та тенденції, що намітилися в оприявненні системи 
оцінних позначок у словниковій статті в порівнюваних мовах.

Ключові слова: словникова позначка, словникова стаття, словник, оцінне значення, 
академічний тлумачний словник, лексикографічна традиція.
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CONTRASTIVE COMPARISON OF EVALUATIVE LABEL DISPLAYING IN 
MONOLINGUAL DICTIONARIES IN RUSSIAN AND BELARUSSIAN

The article focuses on the list of evaluative labels and their display from the comparative 
aspect in Russian and Belarusian. The data for the research is represented by the most promi-
nent monolingual general-purpose dictionaries which have been published in the period of 
the 20th – 21st cc. The recent tendencies and approaches to presenting the system of evaluative 
labels in the entry of the languages under consideration are shown.
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АНГЛІЦИЗМИ В СУЧАСНІЙ ЯПОНСЬКІЙ МОВІ:
МОДА ЧИ НЕОБХІДНІСТЬ?

У статті робиться спроба з’ясувати кількісні та якісні показники представленості 
в сучасній японській мові іншомовних лексичних запозичень у цілому і лексики англійського 
походження зокрема. Визначаються як головні функціональні стилі мовлення, так і 
основні сфери діяльності людини, де такого роду лексичні одиниці є особливо частотни-
ми, а також аналізуються способи їх адаптації. Розгляд цієї проблематики в культурно-
історичному ракурсі дозволяє певною мірою відповісти на дискусійне запитання, вине-
сене в заголовок статті. 

Ключові слова: японська мова, лексичний склад японської мови, ваґо, канґо, ґайрайґо, 
васей-ейґо, англіцизм, англіцизми в японській мові.

 
Лексичний склад сучасної японської мови формувався протягом багатьох століть, 

вільно запозичуючи лексику із різних іншомовних джерел. Спочатку це була китайська 
мова, запозичення з якої, так звані канґо (漢語), із незначними вкрапленнями корейських 
слів, досить органічно вливалися в лексичний фонд японської мови в VI-X ст. разом із 
запозиченими з Китаю і Кореї буддизмом, конфуціанством, даосизмом, ієрогліфікою, по-
етикою, художньою та науковою літературою тощо. Згодом, уже після відкриття Японії 
європейцями в XVI ст., японська мова почала активно поповнюватися лексичними 
запозиченнями з португальської та голландської мов, а з середини XIX ст. до складу 
японської лексики буквально хлинув потік англіцизмів упереміж із лексичними одиниця-
ми, запозиченими з німецької та французької мов, меншою мірою із італійської, а також 
російської1.

Це був дійсно «потік», про який у статті під назвою «Лексична “революція Мейджі”» 
російський японіст Є.В. Маєвський пише: «Схоже, що ніколи за всю свою історію 
(принаймні, за документовану історію) японська мова не збагачувалася протягом такого 
короткого періоду такою значною кількістю нових слів, як у другій половині XIX і на 
початку XX ст. Точніше кажучи, ця лексична революція почалась не 1868 р., а значно 
раніше. У середині XIX століття вона вже набирала руху і загалом тривала приблизно 
сто років – проте все одно термін короткий. Рушійні сили цього словотворчого процесу 
добре відомі: входження Японії до загальносвітової цивілізації і необхідність передати 
рідною мовою сотні, якщо не тисячі нових, невідомих до цього понять. Не буде жодним 
перебільшенням сказати, що не менше половини лексичних одиниць, актуальних для 

1 Слід зауважити, що в цій статті йтиметься лише про лексичні запозичення з європейських 
мов, тобто про ґайрайґо (外来語), оскільки слова китайського походження настільки давно й 
органічно увійшли до складу японської лексики, що навіть самим японцям нині іноді складно 
ідентифікувати їхнє джерело. Що ж стосується власне японської лексики, яка за традицією 
позначається терміном ваґо (和語), то її розгляд також виходить за межі нашого дослідження.
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сучасної японської мови, народилися саме протягом цих кількох ключових десятиліть. 
Безперечно, мова не йде про власне базову лексику (яка взагалі дуже малочисельна), 
не маються на увазі архаїзми та історизми (використання яких є стилістично і тематич-
но обмеженим), не враховуються сучасні неологізми і особливо досить різноманітні за 
своєю специфікою розмовні лексичні утворення. Ми говоримо лише про ту стійку акту-
альну лексику, яка буває необхідною на кожному кроці, проте розцінюється скоріше як 
«книжна» за стилем і як «наукова» за семантикою, про ту лексику, що всім відома, але 
засвоюється не вдома, а в школі. Саме її на добру половину і сформувала революція доби 
Мейджі» [8, с. 246].

До речі, у цій же статті Є.В. Маєвський зауважує, що «хоч як це дивно, але наукова 
література з питань лексичних інновацій доби Мейджі не така численна, як цього можна 
було б очікувати» [8, с. 247]. У своєму дослідженні він спирається на відповідні праці 
лише двох японських лінгвістів: Сайто Цуйоші з його монографією під назвою «Лексика 
доби Мейджі» [11] та Судзукі Шюджі – автора ґрунтовної статті «Природа китайської 
мови та ієрогліфіка» [12]. Що ж стосується російської японістики, то за словами 
Є.В. Маєвського «російсько-мовних праць, присвячених японській лексиці (якщо не 
враховувати практич-них словників) у цілому дуже мало, а спеціальні дослідження 
неологізмів доби Мейджі взагалі ніколи не здійснювалися» [8, с. 247]. В англо-саксонській 
японістиці, на думку цього ж автора, ситуація значно краща. Ця проблематика, як заявляє 
Є.В. Маєвський, досить детально висвітлена в численних працях Н. Готліб-Твайн [14], а 
також у колективній монографії Інсуп та Моріс-Мартіна Тейлорів [5]. 

Типовими прикладами лексичних запозичень із різних європейських мов (окрім 
англіцизмів, про які ми говоритимемо далі) є такі (досить частотні, як на нашу думку, у 
повсякденному мовленні японців) слова: 

 Таблиця № 1

Лексика, запозичена з європейських мов (окрім англійської)
 

Запозичені 
слова

Значення 
(укр.)

 Португальська
мова

パン [pan] – pão 
タバコ [tabako] – tabaco
シャボン [shyabon] – sabão
カボチャ [kabochya] – сamboja
てんぷら [tenpura] – tempura
ブランコ [buranko] – balanço
ビロード [biro:do] – veludo
ボタン [botan] – botão
イギリス [igirisu] – inglês
カルタ [karuta] – carta
キリスト [kirisuto] – Cristo
コップ [koppu] – copo
ママ [mama] – mamá
サラダ [sarada] – salada

хліб 
тютюн
мило
гарбуз
смаженина (на олії) 
гойдалка
вельвет (тканина)
гудзик
Англія
карта
Христос
склянка, стакан
Матір Божа; ненька
салат
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Французька
мова

アンケート [anke:to] – enquête
デッサン [dessan] – dessin
コンクール [konku:ru] – 
concours
レストラン [resutoran] – res-
taurant
メニュー [menu:] – menu
エチケット [echiketto] – 
étiquette
シルエット [shiruetto] – sil-
houette
メトロ [metoro] – métro 
バカンス [bakansu] – vacances 
サボる [saboru] – sabotage
マロン [maron] – marron 
マゾヒスト[mazohisuto] – 
masochiste
ピーマン [pi:man] – piment
ピエロ [piero] – pierrot
プロフィール [purofi :ru] – 
profi l

анкета
ескіз; малюнок
конкурс; змагання
ресторан
меню
етикет
силует
метро
канікули; відпустка
саботаж; саботувати 
каштан 
мазохіст
запашний перець
клоун; п’єро (П’єро)
профіль

Голландська
(нідерландська)

мова

コンパス [konpasu] – kompas
デッキ [dekki] – dek
ズック [zukku] – zeildoek
マドロス [madorosu] – matroos
カンフル [kanfuru] – kamfer
キナ [kina] – kina
ビスケット [bisuketto] – 
biscoito
アルコール [arukōru] – alcohol
ビール [bi:ru] – bier 
ゴム [gomu] – gom 
アロエ [aroe] – aloë
ドイツ [doitsu] – Duits(land)
エキス [ekisu] – ex(tract)
ガラス [garasu] – glas
カン [kan] – kan
ピンセット [pinsetto] – pincet

компас
палуба
парусина; брезент
матрос
камфора
хіна
печиво
алкоголь
пиво
резинка; жуйка
алое
Німеччина
екстракт; есенція
скло
банка (консервна)
пінцет
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Німецька 
мова

 

ベンツ [bentsu] – benz (Benz)
アルバイト [arubaito] – arbeit 
エネルギー [enerugi:] – energie
カテゴリ [kategori] – kategorie
ヨーグルト [yo:guruto] – jo-
ghurt 
ゼミナール [semina:ru] – semi-
nar 
ファンファーレ [fanfa:re] – 
fanfare
ギプス [gipusu] – gips
カルテ [karute] – karte
ヒステリー [hisuteri:] – 
hysterie
ノイローゼ [noiro:ze] – 
neurose
レントゲン [rentogen] – 
röntgen
ヨード [yo:do] – jod
リュックサック [ryukkusakku] 
– rucksack

мерседес бенц 
підробіток
енергія
категорія
йогурт
семінар
фанфара (муз.)
гіпс (мед.)
історія захворювань
істерія; істерика
невроз
рентген (мед.)
йод (мед.)
рюкзак

Російська
мова

トーチカ [to:chika] – точка
ボルシチ [borushichi] – борщ
ペチカ [pechika] – печка
ピロシキ [piroshiki] – 
пирожки
イクラ [ikura] – икра
ノルマ [noruma] – норма
コンビナート[konbina:to] – 
комбинат
トロイカ [toroika] – тройка
ウォッカ [wokka] – водка

точка; пункт (військ.)
борщ
пічка
пиріжки
ікра
норма
комбінат
тройка
водка

Що ж стосується англіцизмів, то потік лексичних запозичень із англійської мови у 
другій половині XIX ст., протягом усього XX ст. та аж до наших днів був і залишається 
настільки потужним, що сучасний лексичний склад японської мови дає фахівцям 
вагомі підстави жартувати, що без знання англійської мови оволодіти іноземцю японсь-
кою мовою вже неможливо. Більшість статистчних досліджень, здійснених японськи-
ми лінгвістами, свідчить, що кількість ґайрай-ґо, тобто лексичних запозичень із усіх 
європейських мов, серед загальновжива- ної лексики, яку японці використовують у 
своєму повсякденному мовному спілкуванні, сягає 13-15 %. За даними А.А. Пашковсь-
кого, наведеними в його працях «Слово в японском языке» [10] та «К изучению стиле-
вой ситуации в Японии» [9] цей відсоток, який і так є вищим від середнього показника 
кількості запозиченої лексики у японській мові в цілому, у текстах, що належать до сфери 
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техніки і сфери природничих наук, поступово зростає. А в галузевих терміносистемах 
менеджменту, маркетингу, торгівлі цей показник зростає до 50-80 %, сягаючи апогею у 
сфері комп’ютерної термінології – 95-99 %. Додамо, що понад 90 % усієї запозиченої 
лексики у терміносистемах як зазначених, так і багатьох інших галузях діяльності люди-
ни (сфера розваг, медицина, автоіндустрія, космос, літако- і кораблебудування, сучасна та 
класична музика, кулінарія, мода, спорт тощо) складають англіцизми. Але й повсякденна 
побутова мова сучасних японців, особливо молодого покоління – школярів та студентів, 
рясно насичена запозиченою англомовною лексикою. Наведемо лише найчастотніші, 
тобто найуживаніші приклади такого роду англіцизмів в мовленні мешканців Японії:

Таблиця № 2
Лексика, запозичена з англійської мови

Англомовні
запозичення

アイドル [aidoru] – idol
アイスクリーム[aisu kuri:mu] – ice cream 
アニメ [anime] – anima(tion)
アパート [apa:to] – apart(ment)
バイク [baiku] – bike
バター [bata:] – butter
ベビーカー [bebi: ka:] – baby car 
ビル [biru] – buil(ding)
ボールペン [bo:ru pen] – ball(point) pen
チケット [chiketto] – ticket
トイレ [toire] – toilet
ダブル [daburu] – double
デコレーション[dekore:shon] – decoration
デパート [depa:to] – depart(ment store)
ドライバー [doraiba:] – driver
ドラマ [dorama] – drama
エアコン [eakon] – air con(ditioner)
エレベーター [erebe:ta:] – elevator
エロ [ero] – ero(s)
エスカレーター [esukare:ta:] – escalator
エンジン [enjin] – engine 
ファイナル [fainaru] – fi nal
フリーサイズ [furi: saizu] – free size
フロント [furonto] – front (desk)
ガソリンスタンド [gasorin sutando] – 
 petrol station 
ゲーム [ge:mu] – game
ゲームセンター [ge:mu senta:] – game 
 centre
ゴールデンウィーク [go:ruden wi:ku] –

golden week
ハッピーエンド [happi:endo] – 
 happy end

ідол
морозиво
анімація
квартира (під найм)
мотоцикл
масло (вершкове)
дитяча коляска
(велика) будівля
кулькова ручка
квиток; талон
туалет
подвійний; двічі
прикраса; убрання
універмаг
водій; шофер
драма
кондиціонер
ліфт
еротичний; ерос
ескалатор
двигун; мотор
фінал; завершення
вільний розмір
cтійка реєстрації
автозаправна 
 станція
гра (комп’ютерна)
ігровий центр

Золотий тиждень1

щасливий кінець
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ホーム [ho:mu] – (plat)form
イメージ [ime:ji] – image
インフレ [іnfure] – infl a(tion)
ジャンパー[janpa:] – jumper
せーたー　[se:ta:] – sweater
ジュース [ju:su] – juice
コーヒー [ko:hi:] – koffi e
コンビニ [konbini] – conveni(ence store)
クラブ [kurabu] – club
マンション [manshon] – mansion

ミシン [mishin] – (sewing) machine
ミルク [miruku] – milk
コンピューター [konpyūtā] – computer 
パソコン [pasokon] – personal computer
ノート [no:to] – notebook
メール [me:ru] – e-mail
モバイル [mobairu] – mobile
インターネット [inta:netto] – internet
ウェブサイト [webusaito] – web site
プログラム [puroguramu] – program　
サービス [sa:bisu] – service 
セックス [sekkusu] – sex

платформа; перон
зображення
інфляція
джемпер
светр
сік
кава
крамниця (24 год.)
клуб
багатоквартирний

будинок
швейна машина
молоко
комп’ютер
персон. компютер
ноутбук; блокнот
е-мейл (e-mail)
мобільний
інтернет
веб-сайт
програма
сервіс
секс 

Наведені нами приклади найуживаніших у повсякденному побуті японців англіцизмів – 
лише мізерна частка того гігантського масиву англомовних слів, які увійшли до лек-
сичного складу японської мови за останні 100-150 років. Сучасні японські словники 
іншомовної лексики (так звані «катакана-джітен» /カタカナ辞典/) налічують тисячі 
і навіть десятки тисяч (у разі включення до реєстру цих словників термінологічної лек-
сики різних сучасних галузей науки і техніки) запозичених слів, майже 86,9 % яких, за 
даними Державного науково-дослідного інституту японської мови, мають англомовне 
походження. Різною мірою вони використовуються майже в усіх сферах мовленнєвої 
діяльності і практично в усіх функціональних стилях мовлення. 

При цьому, як зауважує Є.В. Маєвський, посилаючись на спостереження відомого 
російського японіста В.М. Алпатова: «Японська мова поводиться з прямими запо-
зиченнями з англійської та інших західних мов як зі своєю беззаперечною власністю, 
підручним лексичним матеріалом, легко переосмис-люючи іноземну лексику і вільно 
рекомбінуючи її елементи – точно так, як це століттями робили в Японії з лексикою ки-
тайського походження» [8, с. 247].

Саме таке вільне поводження з іншомовною лексикою породило явище, яке отри-
мало назву «васей-ейґо» (和製英語) – японські псевдоангліцизми, мовні конструкції, 
які не властиві англійській мові, але широко використовуються в японській, формуючи 
так звану «японську англійську мову» (ジャパニーズ・イングリッシュ – «джяпані:дзу 

1 
1 Тижневий канікулярний період на початку травня через збіг кількох державних свят.
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інґурішшю»). Саме для цієї мови характерні такі певдоангліцизми, як: パソコン [pasokon] – 
від англ.: perso(nal) com(puter) – «персональний комп’ютер»; ファミコン [famikon] – від 
англ.: family (сім’я, родина) та computer (комп’ютер) – «ігрова приставка» та ін.

Цікаві висновки можна зробити в результаті спостереження за основними способами 
адаптації англомовної лексики в японському мовному просторі. Передусім слід зазначи-
ти, що вся англійська лексика фіксується графічними засобами японської мови виключно 
за її вимовою. Якщо до цього додати ще й той факт, що алфавіт катакана, яким запи-
суються майже всі запозичені слова, є складовим алфавітом, а всі склади в японських 
словах (окрім тих, що закінчуються на приголосний ん[n]) є відкритими, то можна лише 
уявити як іноді видозмінюється англійська лексика в японській мові, наприклад:

(англ.) plan – (укр.) план – (яп.) プラン [puran];
(англ.) prism – (укр.) призма – (яп.) プリズム [purizumu];
(англ.) gram – (укр.) грам – (яп.) グラム [guramu];
(англ.) broiler – (укр.) бройлер – (яп.) ブロイラー [buroira:];
(англ.) projector – (укр.) проектор – (яп.) プロジェクター [purojekuta:].
Досить вільне поводження з іншомовною лексикою дозволило японцям розширити 

традиційне коло словотвірних засобів, характерних для японської мови. Зокрема часто в 
цьому плані трапляються випадки словоскладання із залученням двох різномовних ос-
нов – японської та англійської:

満タン [mantan]: 満[man] (повний) + タン[tan] від (англ.) tan(k) (бак /паливний/) = 
«повний бак»;

人工ジュース [jinko:ju:su]: 人工 [jinko:] (штучний) + ジュース [ju:su] (сік) = «штуч-
ний сік».

Іноді у складних запозичених словах та словосполученнях трапляються заміни одно-
го з компонентів – як того, що стоїть на початку, так і того, що міститься в кінці:

(англ.) prime time → (яп.) golden time – ゴールデンタイム [go:ruden taimu] – (укр.) 
«прайм-тайм», «найкращий час»;　

(англ.) cash dispenser → (яп.) cash service – キャッシュサービス [kyashshyu sa:bisu] – 
(укр.) «автомат для видачі готівки»;

(англ.) salaried worker → (яп.) salary man – サラリーマン [sarari: man] – (укр.) «най-
маний працівник».

Нерідко при цьому в японській мові спостерігається також спрощення запозичених 
англіцизмів, як на рівні слів у складі запозичених словосполучень, так і на рівні самих 
словосполучень, наприклад:

(англ.) modern boy → (яп.) mo(dern) bo(y) – モボ [mobo] – (укр.) «сучасний хлопець»; 
(англ.) modern girl → (яп.) mo(dern) gi(rl) – モガ [moga] – (укр.) «сучасна дівчина»; 
(англ.) remote control → (яп.) remo(te) con(trol) – リモコン [rimokon] – (укр.) 

«дистанційне управління»; «пульт»; 
(англ.) all right → (яп.) a(ll) righ(t) – オーライ [o:rai] – (укр.) «все в порядку»; «все 

гаразд»; 
(англ.) costume play → (яп.) cos(tume) play – コスプレ [kosupure] – (укр.) «костюмо-

вана гра»;
(англ.) a guide on a sightseeing bus → (яп.) bus guide – バスガイド [basu gaido] – (укр.) 

«путівник для автобусних обзорних екскурсій»;
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(англ.) drama on home life → (яп.) home drama – ホームドラマ [ho:mu dorama] – (укр.) 
«драма про сімейне життя». 

Доволі часто трапляються також скорочення відповідних англомовних запозичень у 
межах однієї лексеми. Наприклад:

(англ.) convenience → (яп.) conveni(ence) – コンビニ [konbini] – (укр.) «зручність»; 
«цілодобова крамниця»;

(англ.) concentric → (яп.) concent(ric) – コンセント [konsento] – (укр.) 
«концентричність»;

(англ.) sandwich → (яп.) sand(wich) – サンド [sando] – (укр.) «сендвіч».
Оскільки переважна більшість запозиченої лексики належить до класу іменників, за 

необхідності вони досить легко перетворюються на дієслова за допомогою відповідних 
афіксів, наприклад: 

(англ.) goog(le) + (яп.) る [-ru] = ググる [guguru] – (укр.) «ґуґлити»;
(англ.) harmo(ny) + (яп.) る [-ru] = ハモる [hamoru] – (укр.) «гармонувати», 

«гармоніювати»; «личити».
До речі, із загальної кількості, наведених у статті прикладів іншомовних запо-

зичень, а саме – із 120 лексичних одиниць – 71 іншомовна лексема увійшла також до 
складу української мови. Це наштовхує нас на думку про можливість використан-
ня такого роду лексики для активного і швидкого збагачення словникового запасу 
українських студентів, які вивчають японську мову, і, відповідно, японців, які опанову-
ють українську. Можливо, що у цьому випадку доречніше говорити не про «запозичену 
лексику», а про «лексичні аналоги» чи інтернаціоналізми [докл. про це див.: 1; 4]1. До 
тогож, позитивний досвід такого залучення міжмовних лексичних аналогів до процесу 
викладання російської мови японським студентам уже існує і детально описаний у 
декількох статтях І.П. Бондаренка, Х. Окабаяші, М. Обати, надрукованих свого часу в 
Японії та Росії [див.: 2-4]. 

Завершуючи, підкреслимо, що інтенсивний потік англіцизмів упереміж із лексич-
ними одиницями, запозиченими з німецької, французької, російської та деяких інших 
європейських мов, який хлинув до японської мови під час і після революції Мейджі у 
процесі входження Японії до загальносвітової цивілізації, був викликаний нагальною 
необхідністю «передати рідною мовою сотні, якщо не тисячі нових, невідомих до цього 
понять», без усвідомлення й розуміння яких ефективне здійснення кардинальних реформ 
японського суспільства було практично неможливим. Характер іншомовних запозичень 
змінювався згідно приоритетів, які ставили перед собою японські реформатори, та свто-
вих зразків, на які вони орієнтувалися. Так, наприклад, система освіти реформувалася за 
зразком Франції, а судова реформа орієнтувалась на тогочасне судочинство Німеччини. 
Що ж стосується технологічних досягнень Японії, то в цьому плані вона майже завжди 
орінтувалась на США та Англію. 

1  Проте і прямих лексичних запозичень із японської мови на сьогодні в нашій рідній мові вже до-
статньо На підтвердження наведемо оригінальний приклад українськомовного речення, записаний 
нами під час навчання в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка на одній із лекцій проф. 
І.П. Бондаренка, у якому із 13-ти повнозначних слів 10 є запозиченнями із японської мови «На 
татамі під сакурою самурай перед харакірі насолоджувався саке та суші, а також грою на кото і 
шямісені ґейші в кімоно».
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Проте поступове «звикання» японців до численних запозичень лексики з іноземних 
мов певною мірою сприяло також зародженню моди на іншомовні слова – особливо се-
ред молоді, а також освічених фахівців у галузі прикладних, насамперед технічних наук 
і високих технологій, у сфері комп’ютерних студій та програмування, у галузі сучасних 
розваг, індустрії туризму тощо. 
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АНГЛИЦИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ: 
МОДА ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ?

В статье осуществляется попытка выяснить количественные и качественные по-
казатели представленности в современном японском языке иноязычных лексических за-
имствований в целом и лексики английского происхождения в частности. Автор опре-
деляет как главные функциональные стили речи, так и основные сферы человеческой 
деятельности, где такого рода лексические единицы являются особенно частотными, 
а также анализирует способы их адаптации. Рассмотрение этой проблематики в куль-
турно-историческом ракурсе позволяет в определенной мере ответить на дискуссион-
ный вопрос, вынесенный в заглавие статьи.

Ключевые слова: японский язык, лексический состав японского языка, ваго, канго, 
гайрайго, васэй-эйго, англицизм, англицизмы в японском языке.
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ANGLICISMS IN THE MODERN JAPANESE LANGUAGE: 
TREND OR NECESSITY?

 The article makes an attempt to study out quantity and quality indices of the availability 
of foreign-language lexical borrowings in general and words of English origin in particular 
in the modern Japanese language. The article defi nes both the main functional registers and 
basic human activities, where such kind of lexical units are particularly frequent, and analyzes 
the ways of their adaptation. Considering this issue from a cultural and historical perspective, 
in a sense, makes it possible to answer a debating question specifi ed in the title of the article. 

Key words: Japanese language, vocabulary of the Japanese language, vago, kango, gai-
raigo, wasei-eigo, anglicism, anglicisms in the Japanese language.
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ДАВНЬОУКРАЇНСЬКЕ ЯЗИЧНИЦТВО ЯК СВІТОГЛЯДНА
ОСНОВА УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ЗАМОВЛЯНЬ

У статті визначено домінантні лексеми на позначення елементів давньоукраїнсько-
го язичництва та особливості функціонування досліджуваної лексики в українських за-
мовляннях. З’ясовано, що тексти замовлянь як язичницьких молитов органічно увійшли 
до  дохристиянського світогляду Київської Русі і продовжували функціонувати в умовах 
багатостолітнього двовір’я. Звернено увагу на замовляння як жанр фольклорних тек-
стів, що виступає однією з найяскравіших репрезентацій магічної функції мови.   

Ключові слова: українські народні замовляння, давньоукраїнське язичництво, магіч-
на функція мови, лексика, лексема, символічні значення.

 
Давньоукраїнське язичництво як основу українського фольклору досліджували 

Я.Ф. Головацький, М.І. Костомаров, І.С. Нечуй-Левицький,    М.Ф. Сумцов, В.Г. Гнатюк, 
І.І. Огієнко, Я.Є. Боровський, В.Ф. Давидюк, Г.С. Лозко, В.Ф. Ятченко та ін. Загально-
відомою є теза про зародження в межах міфології як універсального світобачення арха-
їчного суспільства різних аспектів людської культури – науки, мистецтва, моралі, права, 
епосу, історії та ін. (І.М. Дьяконов, В.В. Іванов, В.М. Топоров та ін.).       

Давньоукраїнське язичництво становило певною мірою перехідний етап між міфо-
логією як невпорядкованим, не канонізованим, не кодифікованим світобаченням і ре-
лігією як упорядкованою, регламентованою, кодифікованою системою. Реформа язич-
ницького пантеону, здійснена князем Володимиром Великим (майбутнім хрестителем 
Русі) у 980 році, детально викладена в «Повісті временних літ», була одним із важливих 
кроків на шляху світоглядного розвитку від міфології до релігії. Навіть після офіційного 
державного прийняття християнства в 988 р. впродовж багатьох століть, як показують 
численні етнографічні дослідження (І.І. Огієнко, Є.В. Анічков, Д.К. Зеленін, В.О. Кома-
рович, Б.О. Рибаков та ін.), зберігалося так зване двовір’я, й потужні залишки язични-
цтва справляли значний вплив на народний світогляд і фольклорні твори всіх жанрів, і чи 
не в першу чергу – на замовляння як релікти язичницьких молитов.   

Мета статті – вивчити домінантні лексеми на позначення елементів давньоукраїн-
ського язичництва та особливості функціонування досліджуваної лексики в українських 
замовляннях. Визначено такі завдання: з’ясувати включеність текстів замовлянь як 
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язичницьких молитов у дохристиянський світогляд Київської Русі та їх функціонування 
в умовах багатостолітнього двовір’я; охарактеризувати замовляння як жанр фольклор-
них текстів, що виступає однією з найяскравіших репрезентацій магічної функції мови.   

Приклади замовлянь подаємо у тих контекстах, у яких вони трапляються в аналізо-
ваних збірках. 

Функції язичницьких божеств Київської Русі викликають дискусії серед дослідни-
ків іще з XVIII ст. Цікавим було би спробувати ідентифікувати язичницьке божество, 
функції якого могли би бути пов’язаними з замовляннями. Не раз було висловлено при-
пущення про те, що Велес виступав, серед іншого, в ролі покровителя словесного мис-
тецтва. Основною підставою для такого припущення є текст насиченого язичницькими 
мотивами й образами «Слова о полку Ігоревім». Там співець Боян, носій язичницьких 
міфопоетичних традицій, названий Велесовим онуком. Порівняймо у замовлянні: Від-
тинаю, відсікаю, / усе, що було, вже не буде, / а що нове прийде, на здоров’я вийде. / хай 
дівка росте, як ясна Зоря, / працьовита, талановита, красою земною умита. / Хай Боги 
її благословляють, / На світлу дорогу наставляють. / Матінко Ладо, під свою опіку ві-
зьми, / Онучатко Дажбоже у цьому світі благослови  [6: 18].

Дажбог – бог світла і Сонця, син могутнього бога вогню Сварога; подавач усякого 
добра, опікун людської долі та достатку; бог, який дає білий день, щастя та любов; зі 
сходом Сонця у предків із давніх давен асоціювалося його відродження, а тому Сварог є 
божество-батько, який дає життя Сонцю Дажбогу [2: 124].

Приклад поєднання вербальних і паравербальних елементів синкретичного магіч-
ного обряду, закарбованого у слові, дають давньоруські синонімічні лексеми присяга, 
клятва та рота. Це були найменування специфічних магічних дій, винятково важливих 
для архаїчної міфологічної свідомості в цілому і для правової діяльності зокрема. Етимо-
логія кожної з наведених назв проливає світло на віддзеркалену в семантичній структурі 
або внутрішній формі слова специфіку здійснення кожного магічного обряду.   

Слово рота споріднене з назвами слова в індоєвропейських мовах – англ. word «сло-
во», нім. wort «слово», латин. verbum «слово, дієслово» та ін. Етимологія промовисто 
свідчить про те, що тут ми маємо справу з найменуванням суто словесного обряду клят-
ви. Принаймні, паравербальні компоненти, наявності яких аж ніяк не можна виключати, 
спираючись на принцип синкретизму первісного дійства О.М. Веселовського, не репре-
зентовані експліцитно у внутрішній формі розгляданого слова.   

Слово клятва споріднене з клякнути «стати на коліна», що безпомильно вказує на 
спосіб здійснення описуваного розгляданими  словом священного дійства.   

Слово присяга виявляється спорідненим зі словами сягати, досягати тощо й безпо-
середньо вказує на здійснення клятви через доторкання до певних священних предметів. 
Такий спосіб присягання відомий у християнстві (з використанням хреста, ікони та ін.) 
й, як свідчать численні етнографічні відомості, у багатьох язичницьких традиціях.        

Таким чином, тексти замовлянь як язичницьких молитов були органічно включені 
в дохристиянський світогляд Київської Русі і продовжували функціонувати в умовах 
багатостолітнього двовір’я. Слід припускати, що Велес як бог священного слова і по-
кровитель поетів міг виступати покровителем і таких текстів, як замовляння, та їхніх 
виконавців. Очевидно, вже в давньоукраїнський період існували різні типи замовлянь – 
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так, Ярославна у «Слові о полку Ігоревім» замовляє і природу, і суспільство (військо в 
цілому), і власного чоловіка (як приклад замовляння індивідуального спрямування).    

Слово не лише як звістка єднало часи, Богів, а було джерелом чародійництва,  магі-
єю, виконувало бажання чи накази людини і безлічі язичницьких богів: Сварога, Перуна, 
Дажбога, Велеса, Лади, Ярила, Купала, Дива, Тура, Берегині та багатьох інших [1: 4].

В.М. Гнатюк зазначає, що Сварога вважали богом неба і вогню, Перуна – богом гро-
му і блискавки, Дажбога і Хорса вважали богами сонця [3].

Слово – є суть предмета, що воно означає. Особливо ім’я Бога взагалі в дохристиян-
ську епоху, Сонця (Перуна), адже воно було головним джерелом життя на землі в першу 
чергу, потім Води (Дани), Вітру (Стрибога), далі ім’я людини, якщо воно дане відповідно 
до святців. Хай християнських, православних, бо святці християнські складалися, точні-
ше пристосовувалися відповідно до язичницьких, які назавжди зберігає народна пам’ять. 
Батьки, жреці, волхви, православні отці знали, яке ім’я і в який час давати. Всі ці складо-
ві частини мали неабияке значення для замовлянь. А знати належне слово, вплинути на 
людину через природних Богів, в цьому суть замовляння, адже обумовленість людського 
існування надприродними силами і вміння цими силами керувати очевидні [1: 5].

Г.С. Лозко у книзі “Українське язичництво» систематизує найдавніші вірування на-
шого народу, споглядає українську міфологію як олімп давніх Богів, яким вклонялися 
предки українців. Язичницький календар має назву Коло Свароже [7]. Язичницький бог 
Сварог, а також Рожаниця функціонують у замовлянні на кшталт: Відчинились врата, 
/ З них мати прийшла, приплід принесла. / А за нею тягнуться темнії змії – / хвороби 
лихії. / Відступіть від матері чистої, матері славної, / Усіма Богами береженої, вірної / 
Православної. / Відійди сум та морок, / Вийди з неї сухота сухотная, / Маята нечистая, 
чорнотою принесена. / По руслу вогню увійди у неї. / Сила Небесная, Сила Вогняная, 
Сила Божа, Сварожа. / Оберни, Рожанице мати, Усі слабості на силу сильную, Божим 
Вогнем кипучую, / І в Цвітану пролий по руслу вогняному, / По промінню золотому, щоб 
світ білий бачити / І Богів славити від нині до ста літ! / Слова усі в Алатир-камінь кла-
ду, / І доки він, доти правда ся живе [6: 17-18]. Як бачимо з вище наведеного прикладу, 
поряд зі Сварогом та Рожаницею на поміч людині прикликаються Сила Небесная, Сила 
Вогняная, Сила Божа, Божий Вогонь, Цвітана, Алатир-камінь.

Алатир-камінь – прадавній символ присутності Бога у вигляді священного «живого 
каменя», що лежить далеко на Сході, у Вирії, а на ньому росте Дерево життя; під каменем 
перебуває Безсмертя душі людської, яким боги засівають землю; за іншими повір’ями, на 
алатир-камені перебуває не лише богиня Всесвіту Лада (у християнстві замінена Бого-
родицею), а  й сам Перун (пізніше святий Ілля) зі своїми помічниками – духами весняних 
гроз, яких у народі називають Божим воїнством, або небесними силами [5: 11].

Сварог – бог вогню, прабог усіх богів, владика світу [2: 457]. Рожаниці – богині ді-
тонародження, жіночої долі, а заразом і долі новонародженої дитини; за віруваннями, 
вони оберігають кожну матір та її немовля від нечистої сили як удень, так і вночі, аж поки 
дитину не похрестять [2: 457].

Образи землі та води в замовляннях осмислені в рамках давнього міфу, якому при-
таманне уявлення про землю як про первинну, сакральну субстанцію, що є константною 
і безпечною; вода осмислюється як динамічна субстанція і має космологічний і космо-
гонічний потенціал [8], як-от: Святою водою омиваю, / браму до Нави закриваю, / Нехай 
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тая чорноба, яка у Яву забрела, / згорить уся до тла, / А тії чорнобожиці, які вчепилися 
до рожениці, / хай втопляться у цій водиці, / Усе чорне і зле / хай від тебе, дочко, йде. / 
Знову омиваю і браму тричі закриваю, / Закриваю браму тричі / На всі сторони і на всі 
світи, / Уся чорнота у Наву відійди. / Хай душа (ім’ярек) світла і чиста / Водою Даною 
святою омиється, / І у води землі-матінки злиється. / І у третій раз хай брама закри-
ється [6: 19]. В.В. Жайворонок вказує на відлякування – магічний спосіб відвернення 
нечистої сили, навроків через замовляння; очисні властивості мали вогонь, вода, земля, 
камінь; відлякувальну функцію виконував і той, хто здійснював ритуал [5: 91].

Нава – підземний, невидимий, духовний чи взагалі уявний світ («той світ»); світ цар-
ства духу предків, коріння Дерева життя; бог Світовид пильнує, щоб у світі не тільки 
Явному, а й Навному здійснювалися Правила Дажбожі [2: 325].  

В.М. Войтович зазначає, що Дана – дарувальниця небесної води (дощу), богиня води 
і річок, жіноче начало Всесвіту; Дана разом із вогнем і світлом прийшла у світ на Водо-
хрещу в часи народження Всесвіту богинею Ладою; вода Дани, особливо джерельна, як 
і вогонь, – великий очищувач, який просвітляє не тільки тіло, а й розум [2: 125]. Культ 
богині Дани, втіленої води, відомий з ІV тис. до н.е., вже з ІІІ тис. до н.е. й до ХХ ст. 
був цілорічним ушануванням води в ритуальних обрядах [2: 127]. На давнє походження 
концепту вода вказує такий контекст замовляння: Помагайбіг, водице-єленице! / Є ти в 
хорошій керниці, / Прибувай же ти в керниці, / Очищай же ти камінні береги, / Бо ти є 
очищена з первовіку…[1: 11].

Замовляння вербалізують трирівневий космос (верхній небесний, середній земний 
та нижній підземно-водний рівні) зі світовим деревом як утіленням світової осі і сполуч-
ною ланкою між трьома рівнями Всесвіту, концепти першоелементів буття, міфологізо-
вані образи небесних об’єктів, рослин і тварин, людей і божественних істот. Наприклад, 
у замовлянні переляку Місяць на небі, заїц у дебри, а струг у воді, та й як ті три брате 
зайдут  си на тайну вечерю, та аби тогди ни мав моци переполох мине находити [1: 39] 
місяць представляє верхній небесний світ, заєць є представником середнього земного 
світу, струг – нижнього водно-підземного світу.

Символом світового дерева у текстах українських замовлянь є дуб із соколом як 
медіатором, як-от: На морі стоїть дуб, а на дубі сидить сокіл. Прилетіла змія, хоче 
з’їсти сокола. «Стій, змійо, не їж мене, їж (Мартиних) сімдесят болячок, сімдесят га-
рачок, сімдесят уроків, сімдесят пристріток…». [1: 11]. Слід зауважити, що змій також 
«живе» у світовому дереві. 

Дуб здавна відомий як культове дерево, оберіг; повір’я щодо проживання на дереві 
бога чи богів пов’язане з уявленнями про дуб як центр світу, що поєднує нижній світ із 
верхнім, тобто світ померлих предків (коріння) із живими (стовбур) та з богами (крона, 
що сягає неба) [4: 141]. Дуб, як сакральний центр у замовляльних текстах, передбачає 
місце, де знаходиться ще один концепт – копит-ключ, як-от: Єсть за морем дуб – / У вись 
високо, а в глиб глибоко, / Під тим корнем копит-ключ; / Той ключ усю землю одмикає. / 
Всі немощі одбирає [1: 65].

В.М. Гнатюк виділяє духів, які були елементами міфологічного світогляду давнього 
українця, наприклад: чорта, домового. Так у замовляннях на причарування, вийшовши 
до води опівночі, кладуть кладку на воду, стають на кладку босими ногами, трясуться і 
кажуть, звертаючись до чорта, так: Трясу, трясу кладкою, кладка водою, а вода купиною, 
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а купина чортами, а чорти козаком (…), щоб його трясли, трясли, та й до мене прине-
сли, до нарожденої, хрещеної і молитв’яної раби Божої дівчини (Марусі) [1: 217]. Також 
з цього приводу звертаються до домового: Отець домовий! Скоч додолу та принеси мого 
(Івана) до мого дому; неси його душу, неси його кості, неси його живіт і біле лице, і щире 
серце якнайскоріше, якнайпрудчіше: в цей час, в цю годину. Біжи прудко, біжи хутко, як 
цей дим біжить угору, щоб ти так прудко та хутко приніс нарожденого хрещеного і 
молитв’яного раба Божого козака (…) до дому мого [1: 217].

Характерним для замовляльних текстів є специфічні концепти, як-от огненний бу-
гало (метеорит), який функціонує у замовлянні на причарування хлопця. Цей текст по-
трібно казати опівночі надворі, коло покуття: – Добрий вечір тобі, огненний бугало! 
/ – / Здорова, хрещена, нарождена, молитв’яна раба Божа дівчино! / Куди ти летиш? 
/ – Полечу ліса палить, землі сушить, трави в’ялить. – Не лети ж ти, огненний бугало, 
ліса палить, землі сушить, а трави в’ялить! Полети ж ти, огненний бугало, до козака у 
двір, де ти його спобіжиш, де ти його заскочиш: чи в лузі, чи в дорозі, чи в наїдках, чи в 
напитках, чи у вечері, чи у постелі, – учепися ти йому за серце, затоми ти його, зануди, 
запали ти його; щоб він трясся і трепетався душею і тілом за мною нарожденою, хре-
щеною, молитв’яною дівчиною…[1: 218].

Отже, домінантними лексемами на позначення елементів давньоукраїнського язич-
ництва у текстах українських народних замовлянь є такі:  Дажбог, Сварог, Лада, Ро-
жаниця, а також Дана. Окрім зазначених богів, у досліджуваних текстах функціонують 
Сила Небесная, Сила Вогняная, Сила Божа, Божий Вогонь, Цвітана, Алатир-камінь та 
ін. У замовляннях зустрічаємо концепти міфологічного світогляду давнього українця: 
чорт, домовий та притаманний замовляльним текстам образ огненного бугала. У текстах 
замовлянь спостерігаємо переплетення лексики на позначення язичницького світогляду 
та християнського світобачення, що характеризує період багатостолітнього двовір’я. За-
мовляння виступають однією з найяскравіших репрезентацій магічної функції мови.   
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ДРЕВНЕУКРАИНСКОЕ ЯЗЫЧЕСТВО КАК МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЕ 
ОСНОВАНИЕ УКРАИНСКИХ НАРОДНЫХ ЗАГОВОРОВ

В статье изучены доминирующие лексемы на обозначение элементов древнеукраин-
ского язычества и особенности функционирования исследуемой лексики в украинских за-
говорах. Выяснено, что тексты заговоров как языческих молитв были органично вклю-
чены в дохристианское мировоззрение Киевской Руси и продолжали функционировать 
в условиях многовекового двоеверия. Обращено внимание на заговоры как жанр фоль-
клорных текстов, которые выступают одной из ярчайших репрезентаций магической 
функции речи.

Ключевые слова: украинские народные заговоры, древнеукраинское язычество, ма-
гическая функция языка, лексика, лексема, символические значения.

Shulіak S.A., cand. of Philol., assoc. prof.
Pavlo Tychyna Uman state pedagogical university, Uman

OLD UKRAINIAN PAGANISM AS A WORLD-VIEW BASIS 
OF UKRAINIAN FOLK SPELLS

The article defi nes the dominant lexemes for denoting the elements of old Ukrainian pa-
ganism and the peculiarities of functioning the under study vocabulary in Ukrainian spells. 
We defi ned that the texts of spells as pagan prayer were organically involved into pre-Chris-
tian outlook of Kyiv Rus and continued their functioning under the conditions of long-period 
double-faith. Also, we devoted our attention to the spells as a genre of folklore texts which has 
become one of the brightest representations of magic function of the language. 

Key words: Ukrainian folk spells, old Ukrainian paganism, magic function of the lan-
guage, vocabulary, lexeme, pre-Christian outlook, double-faith.
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УДК 821.07.03
Аксой Мурат, аспирант
Турция

ОБРАЗ ТУРЦИИ ДЛЯ РУССКИХ: НА МАТЕРИАЛАХ РУССКОЯЗЫЧНОГО 
РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСА 

В статье рассматриваются вопросы образа Турции в русском языковом созна-
нии, формируемого посредством имиджа, дается разъяснение дефиниций «образ» и 
«имидж». Анализируются компоненты образа страны, особенности его формирования 
с помощью рекламных материалов на примере Турции.

Ключевые слова: имидж, образ, страны, Турция, формирование, реклама.

Постановка проблемы. Современные реалии развития общества и государства за-
ставляют говорить не только о конкуренции товарных брендов, но и о конкуренции тер-
риторий. Территориальная конкуренция  это, прежде всего, рынок инвестиций, туризма, 
рынок рабочей силы, готовой жить и работать на данной территории. Брендинг терри-
тории занимает важное место в политической, социальной и экономической политике 
государства и его регионов. Очевидно, что успех территории зависит не только от эконо-
мико-географического расположения, но и от таких факторов, как наличие и выполнение 
стратегии региона и самоидентификация жителей региона. Удачный бренд территории 
позволяет эффективно конкурировать за инвестиции и туристические потоки. 

Именно по этой причине постепенно все больше стран начинают целенаправленно 
заниматься формированием собственного бренда, который обусловливает инвестицион-
ную и туристическую привлекательность местности.

Анализ последних исследований и публикаций. Широкий обзор теоретических и 
прикладных аспектов проблематики по территориальному брендингу приведены в на-
учных работах Ф. Котлера, К. Асплундом, Д. Хайдера, И. Рейна, Д.Визгалова, П. Берга, 
С. Дэвиса, М. Каварациса, Н. Котова, С Зенкера, А. Лукарелли, Н. Мартина, А. Моргана, 
Х. Ризенбека, Б. Якобсена, И. Березина и др.

Концепция брендинга территории находится все еще на начальном этапе своего раз-
вития и требует детального исследования как в области терминологического аппарата, 
так и в сфере методов и инструментов его формирования и управления.

Постановка задачи. В связи с усилением конкуренции между регионами за долю 
потребителей, туристов и инвестиций бренды становятся центрами притяжения в при-
влечении капитала. В данном контексте актуальность тематики по брендингу территории 
бесспорна, поэтому целью статьи является исследование основных тенденций, которые 
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актуализируют вопрос территориального брендинга как инструмента социально эконо-
мического развития территорий. 

Изложение основного материала. Для успешного создания определенного образа 
в сознании целевых аудиторий необходимо учитывать силу стереотипов о стране и ком-
понентах его имиджа.

В практике рекламы и паблик рилейшнз под имиджем понимают именно целена-
правленно создаваемый (на основе исследований потребностей и «идеалов» целевых 
аудиторий) образ. Образ инструментальный, предназначенный для трансляции с целью 
совершенствования представлений аудиторий в интересах субъекта. Одна из целей фор-
мирования имиджа – максимально близко «вести» представления индивида или группы 
индивидов к образу идеальному (с точки зрения этого индивида или группы индивидов) 
и соответствующему коммуникативным задачам субъекта. 

В XIX веке Россию захватила мода на Восток. В те годы Османская империя занимала 
территорию современных балканских, ближневосточных и североафриканских террито-
рий и ее образ часто смешивался с арабскими, индийскими и персидскими мотивами. Чет-
кое представление об аутентичной турецкой культуре в России сложилось только в начале 
XX века. С тех пор можно вести отсчет формирования образа Турции для русских. 

Образ страны в первом приближении можно определить как устойчивый и дивер-
сифицированный географический образ, основной чертой или особенностью которого 
является стремление к усложнению структуры и усилению степеней взаимосвязанности 
его основных элементов. Географическое пространство в образе страны предстает как 
максимально структурированное и осмысленное в рамках определенной исторической 
эпохи. Культурно-историческая и природная когнитивная насыщенность образа страны 
позволяют отнести его к географическим образам высшего уровня образно-географиче-
ской иерархии.

Проблематика образа страны оказалась на «передовых рубежах» современного стра-
новедения. Это связано в первую очередь с тем, что понятие страны с трудом укладыва-
ется в точные географические границы; оно по своему генезису уже является образным. 
В. Пуляркин считает, что страноведение нуждается в герменевтическом обосновании и 
ни в коей мере несводимо к территории [1, с. 28, 29].

Геокультурный образ страны представляет собой наиболее тонко структурирован-
ный и динамический географический образ. Формирование геокультурного образа стра-
ны – достаточно сложный процесс, так как его единство обеспечивается «спеканием» и 
формовкой весьма разнородных по генезису и структуре географических и парагеогра-
фических представлений, а макропространственный уровень самой работы задает его 
сравнительно объемные параметры [2, с. 12-14].

Наиболее значимые в образно-символическом смысле природные или культурные 
ареалы какой-либо страны могут иногда выступать и в качестве образа всей страны. ак-
центируя внимание на самых ярких и существенных чертах ее образа. Так в русской 
рекламе Турции образом страны, как правило, выступает Стамбул. Можно отметить про-
движение образа Турции в русскоязычном дискурсе как «восточной сказки», «рая для 
путешественников». Ср:

 Каждый мечтает очутиться в восточной сказке и хоть на минуту окунуться в 
роскошный мир султанского дворца. Мы предоставим вам такую возможность, ведь 
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Турция сохранила немало жемчужин из своего богатого прошлого. Чего стоят хотя 
бы бескрайние базары и торговые ряды, похожие на царскую сокровищницу, великолеп-
ные османские мечети и чудом сохранившиеся византийские церкви, целебные турецкие 
бани и древние памятники античного мира. Прибавьте к этому песчаные пляжи, вос-
точные сладости, прогулки на яхте, захватывающий дайвинг, аппетитный плов, го-
рячий кебаб и танцы до утра – всё, вот вы и в плену у восточной сказки. (https://www.
akkord-tour.com.ua/vse_avtobusnyye_tury/turtsiya

В указанном тексте можно выделить следующую структуру:
Рай: бескрайние базары и торговые ряды, похожие на царскую сокровищницу, це-

лебные турецкие бани, восточные сладости, аппетитный плов, горячий кебаб и танцы 
до утра.

Пляж: песчаные пляжи, прогулки на яхте, захватывающий дайвинг.
История: великолепные османские мечети и чудом сохранившиеся византийские 

церкви и древние памятники античного мира.
Можно отметить, что в русскоязычном дискурсе в основном представлена реклама 

отелей Турции, пляжей или турецких авиалиний.
Турция – вечно палящее солнце, гостеприимные люди и море развлечений на любой 

вкус. Именно такой знают эту страну те, кто хоть раз успел её посетить. За несколько 
лет она по праву стала любимым местом для отдыха множества семей (http://zabugor.
com/rates/5-luchshih-oteley-turtsii).

Турция — уникальная страна: каждый квадратный метр морского побережья тут 
отдан под пляжный отдых, и почти круглый год на курортах Черного, Средиземного 
и Эгейского моря отдыхают миллионы туристов. Такая популярность неудивительна: 
умеренно-морской климат с мягким летом и теплой зимой, развитая инфраструктура 
и европейский уровень сервиса при вполне адекватных ценах просто не могут не при-
влекать.

 Споры о лучших курортах Турции бессмысленны: ни один профессиональный рей-
тинг не сможет отразить реальную картину, так как все пляжи Турции хороши по-
своему. А поскольку «на вкус и цвет» каждый выбирает свое – вот вам 5 «самых-самых» 
пляжных уголков, авторитет которых не обсуждается! (http://www.restbee.ru/guides/
razvliechieniia-i-prazdniki/5-samykh-samykh-pliazhiei-turtsii-chast-1.html).

Осень радует своими по-летнему жаркими днями, и это повод не отпускать лето 
еще хотя бы месяц. Кто-то уже успел отдохнуть, но многие предпочитают бархат-
ный сезон и планирует свой отпуск на сентябрь-октябрь. Путешествуете с деть-
ми, как я? Тогда одно из главных масштабных открытий этого сезона – The Land Of 
Legends Theme Park, представленный сетью Rixos и распахнувший свои волшебные вра-
та этим летом на Анталийском побережье в Турции, - для вас. (http://elle.ua/stil-zhizni/
puteshestviya/v-turciyu-s-detmi-child-friendly-otel-na-antaliyskom-poberezhe/+&cd=16&hl=
ru&ct=clnk&gl=ua)

Пляж: пляж «Далия-Бич-Клаб», «Солар-Бич-Клаб», пляжи Принцевых островов.
Отдых: уединенные зоны для отдыха, спортивные площадки, снэк-бары и превос-

ходный рыбный ресторан, бары, рестораны, детский клуб, салон красоты, медклиника.
 Позагорать и вдоволь накупаться можно даже в Стамбуле. Пляж «Далия-Бич-

Клаб» у Черного моря славится отличным сервисом: на просторной охраняемой 
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территории — уединенные зоны для отдыха, спортивные площадки, снэк-бары и пре-
восходный рыбный ресторан. «Солар-Бич-Клаб» — крупнейший частный пляж в Стам-
буле. Тут есть все: от шезлонгов, зонтиков и душевых до баров, ресторанов, детского 
клуба, салона красоты и даже собственной медклиники. За спокойным отдыхом лучше 
ехать на пляжи Принцевых островов: большинство из них — платные, но очень симпа-
тичные (www.alateya-travel.com.ua/component/k2/item/65-turtsiya.html).

Самыми обычными эмоциональными и, так называемыми, «мягкими» выражения-
ми, в рекламе являются слова здоровье, комфорт, молодость, золотой и призыв от-
кройте для себя. 

На рисунке рекламы мужчина и женщина плавают в море, на фоне ресинка надпись: 
к этой атмосфере рекламодатель присоединяет привлекательность Турции – в этом слу-
чае существует слово время вместо слова волна. Таким образом, слоган подчеркивает 
современность Турции, используя идею о цели отпуска. В обоих слоганах важным эле-
ментом является эмоциональная окрашенность, кроме того, в них можно найти оттенки 
метафоры.

В рекламах используются как побудительные, так и восклицательные предложения. 
Они придают живость и эмоциональность высказыванию и, следовательно, передают не-
принужденность разговорной речи. Рекламодатель обращается к адресату и побуждает 
к действию.

В ритме времени – Турция …Откройте для себя побережье Эгейского моря в этом 
году! (АиФ, № 20, с. 17.)

В приведенном примере рекламодатель употребляет побудительное предложение, 
потому что такое побуждение динамично, и не слишком агрессивно.

Таким образом, мы отметим следующие слоганы в рекламе Турции как месте от-
дыха: 

 - Море удовольствий. Турция.
 Кемер: все удовольствия для русского туриста (http://album.turizm.ru/story/634550-

kemer_vse_udovolstviya_dlya_russkogo_turista/)
Турция море удовольствий во Владивостоке (https://www.farpost.ru/vladivostok/rest/

asia/turcija-more-udovolstvij-28491839.html)
 - Море истории, поэзия солнца.
 - Мы рады встрече с Вами.
 - Ритм жизни… ощути в Турции!
Море удовольствий. Турция.Море истории, поэзия солнца. Мы рады встрече с Вами.

Ритм жизни… ощути в Турции! (http://spo.md/more-udovolstvij-turciya-more-istorii-
poeziya-solnca-my-rady-vstreche-s-vami-ritm-zhizni-oshhuti-v-turcii-rannee-bronirovanie-
do-28-02-data-zaezda-01-06-17-na-7-nochej8-dnej-port-nature-luxury-r/)

(https://delo.ua/lifestyle/rejting-luchshih-turisticheski 131478/?supdated_new 
=1508074838 © delo.ua)

Современная реклама представляет собой чрезвычайно сложный и многогранный 
феномен, который продолжает развиваться и видоизменяться под воздействием новых 
экономических, политических, социокультурных и технологических условий. Реклама 
как феномен культуры представляет большие возможности для всесторонних теоретиче-
ских исследований. Реклама является объектом изучения целого ряда наук: экономики, 
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культурологии, социологии, психологии, лингвистики, искусствоведения, философии и 
географии. Несмотря на прагматическую направленность рекламной коммуникации, ее 
эффективность во многом зависит от ее социокультурного содержания. 

Агрессивность, навязчивость и культурное несоответствие многих рекламных со-
общений обусловливают негативное отношение к ней со стороны общества. В качестве 
примера можно указать нашумевшую рекламу отдыха в Турции от 2006 года. Видео-
ролик, рекламирующий отдых в Турции, оскорбляет христианский мир. Христианские 
памятники в этих клипах преподносятся в качестве затонувших городов, где плавают 
русалки, а на лике Иисуса Христа дервиши исполняют ритуальные танцы. 

Проблема создания эффективного рекламного сообщения в условиях поликультур-
ного коммуникативного пространства, выявление негативных факторов, препятствую-
щих адекватному восприятию рекламной информации, требует тщательного изучения, 
от которого зависит успешность реализации запланированной рекламной кампании в 
любой точке планеты.

Выводы. Проанализированные в первом приближении особенности и закономерно-
сти структуры и динамики образа Турции позволяют говорить о возможности создания до-
статочно эффективных методик содержательного «насыщения» образа какой-либо страны. 
Подобные методики должны представлять большую научную ценность, как с точки зрения 
развития общей теории и концепции географических образов, так и с точки зрения расши-
рения методологического поля традиционного географического страноведения.
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ОБРАЗ ТУРЕЧЧИНИ ДЛЯ РОСІЯН: НА МАТЕРІАЛАХ РОСІЙСЬКОМОВНОГО 
РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ 

У статті розглядаються питання образу Туреччини в російський мовній свідомос-
ті, який формується за допомогою іміджу, дається роз’яснення дефініцій «образ» і 
«імідж». Аналізуються компоненти образу країни, особливості його формування в ре-
кламних матеріалах на прикладі Туреччини.
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РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЖАНРІВ У РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ 
 ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ОНОМАСТИКИ

Стаття присвячена дослідженню жанрів у рекламних текстах фармацевтичних 
препаратів на матеріалі української та російської мов. Створена досить умовно класи-
фікація жанрів у рекламних текстах фармацевтичних препаратів. Акцентовано увагу 
на різноманітті власних назв у дослідженому матеріалі та детально проаналізовано їх 
функціональні можливості. За результатами дослідження доведено, що жанр впливає 
на сприйняття інформації, а оніми слугують джерелом виразності у рекламних тек-
стах. А також виділено номінативну, емоційно-експресивну, культурно-символічну і су-
гестивну функції онімів у рекламних текстах фармацевтичних препаратів. 

Ключові слова: жанр, рекламні тексти, фармацевтичні препарати, ономастика, 
власні назви.

У сучасному суспільстві ефективність рекламного тексту фармацевтичних препара-
тів багато в чому визначається як ступенем зацікавленості адресата, так і оформленням 
текстового матеріалу. Більших можливостей для переконання адресата вибрати певний 
фармацевтичний препарат надають композиційні принципи створення рекламних тек-
стів, тому набуває актуальності вивчення закономірностей жанрового різноманіття ре-
кламного тексту. 

 Проблема системного опису жанрів завжди посідала значне місце в роботах мовоз-
навців. У літературознавстві й лінгвістиці існує безліч визначень жанру, однак до сьогод-
ні відсутня загальноприйнята концепція. Згідно зі словниковим визначенням, жанр (від 
фр. genre – рід, вид) – це термін, який вживається для позначення різних літературних ро-
дів [7, с. 41]. Сучасні дослідники визначають жанр як форму інораціонального мислення 
[6, с. 66], конвенціалізовану форму тексту, яка має специфічну функцію в культурі [5, 
с. 1], у якому поєднується «стійке й змінюване» [3, с. 33]. Рекламні тексти фармацевтичних 
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препаратів мають ряд специфічних характеристик, вирізняються особливою прагматич-
но обумовленою варіативністю. 

Метою нашого дослідження є розглянути жанри рекламних текстів фармацевтичних 
препаратів з погляду ономастики. Реалізація поставленої мети передбачає вирішення 
конкретних завдань: створити класифікацію жанрів рекламних текстів фармацевтичних 
препаратів, проаналізувати функціонування власних назв у рекламних текстах різних 
жанрів. Об’єктом дослідження є рекламні тексти фармацевтичних препаратів в україн-
ській та російській мовах. Предметом вивчення є жанрові особливості друкованих ре-
кламних текстів фармацевтичних препаратів та функціонування онімів у дослідженому 
матеріалі.

Рекламні жанри складалися й змінювалися протягом усього періоду свого існуван-
ня, випробовуючи вплив художніх, публіцистичних, агітаційних і наукових текстів. Так, 
на початку ХХ століття виділяли три типи рекламних жанрів: інформаційні (рекламна 
замітка, рекламне інтерв’ю, рекламний звіт, рекламний репортаж); аналітичні (реклам-
на кореспонденція, рекламна стаття, рекламна рецензія, рекламний коментар, рекламний 
огляд); публіцистичні (рекламна замальовка, рекламний нарис) [1, с. 105-107]. Сучасні 
дослідники трактують рекламний текст як «новий жанр тексту» [10, с. 96]. 

Зазначимо, що термінологічне визначення жанру рекламних текстів продовжує за-
лишатися дискусійним, при цьому існуючі точки зору можна розділити на дві групи. 
Представники першої групи вказують на існування «дифузії між журналістськими й ре-
кламними жанрами» [9, с. 391] і вважають, що оскільки функції реклами й журналістики 
схожі, то і жанрами в рекламі й публіцистиці є ті самі категорії. Опираючись на види 
класифікації жанрів у публіцистиці, виділяють такі жанри рекламних текстів: ре-
кламну замітку, статтю, кореспонденцію, репортаж, інтерв’ю, рецензію, нарис, 
консультацію, невелику розповідь [4, с. 6]. 

Супротивники цього підходу вважають, що неправомірно такі жанри як інтерв’ю, 
замітка, репортаж, кореспонденція, стаття ототожнювати з рекламною діяльністю, 
оскільки вони запозичені з публіцистики [2, с. 46]. Прихильники цієї групи заявляють про 
необхідність створення своєї жанрової системи рекламних текстів, оскільки відсутність 
такої ускладнює аналітичну роботу з текстом. Більше того, вважають, що існує власна 
система рекламних жанрів, яка почала складатися з моменту зародження реклами, при 
цьому відмінність жанрів рекламних текстів від публіцистичних пояснюється зв’язком 
рекламних текстів з «семантикою повсякденної мовної комунікації» [8, с. 10]. Ми згодні 
із представниками цієї точки зору й вважаємо, що рекламні жанри відрізняються від 
жанрів у журналістиці, тому вимагають окремого розгляду й вивчення. 

У результаті нашого дослідження виявлено, що різноманіття рекламних текстів фар-
мацевтичних препаратів представлене жанрами оголошення, рекламна консультація 
(разом з листом до газети/журналу), стаття (разом з життєвою історією), кросворд, 
тест, гороскоп, казка, вірш, каталог і прейскурант. Жанрова специфіка рекламних 
текстів фармацевтичних препаратів обумовлена предметом рекламування й особливостя-
ми цільової аудиторії. Змістовий аналіз конкретних рекламних текстів фармацевтичних 
препаратів показав, що межі між включеними нами в умовну схему жанрів є не чіткими. 

Рекламне оголошення в більшості випадків допомагає орієнтуватися при вибо-
рі ліків, за допомогою перерахування його властивостей, представляючи показання до 
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застосування препарату, наприклад: Доппельгерц актив. Вітаміни для очей з Лютеїном. 
Системний підхід для профілактики та лікування органів зору! Під час нашого дослі-
дження було виявлено, що в жанрі оголошення, найчастіше вживаються власні назви, 
що виконують номінативну і інформаційно-рекламну функції.

Рекламний текст у формі жанру рекламна консультація, як правило, насичений 
онімами, що виконують, крім номінативної, також й інформаційно-рекламну, тек-
стотворчу, інформаційно-рекламну, сугестивну функції, наприклад: Добрий день, ша-
новна редакція журналу «Аптечка»! Я мама двох дітей: сину 7 років, а доньці – 3,5 року. 
Багато препаратів, рекомендованих в «Аптечці», мої діти вже давно вживають: для 
профілактики або на початку грипу – Інфлюцид, при перших симптомах грипу – Умка-
лор. (З повагою, Н.Т. Допко, викладач,м. Львів).

За нашими спостереженнями, в рекламних текстах, виконаних у жанрі статті, ак-
туальними є власні назви, що виконують крім номінативної функції, яку ми вважаємо 
домінуючою, культурно-символічну, текстотворчу й емоційно-експресивну в комбі-
нації з естетично-просвітницькою й сугестивною, наприклад: Ещё в глубокой древ-
ности у экзотической страны Китай была своя тайна. Это была тайна изготовления 
изумительной и завораживающей ткани – шёлка. В IV в.н.э. тайну производства шёлка 
выдала своему мужу, королю малой Бухары, китайская принцесса. Наверное, ни одна 
женщина не сможет отказаться от особенного помощника, способного превращать 
волосы в шёлк. Своеобразным домашним шелкопрядом для женских волос может стать 
немецкий препарат Пантогар в капсулах.

У рекламних текстах фармацевтичних препаратів у жанрі кросворд, оніми викону-
ють номінативну, культурно-символічну, естетико-просвітницьку функції, напри-
клад: Корега без смаку. По горизонталі: 31. Шановна людина в Середній Азії.

Не зважаючи на те, що жанри кросворд і тест рідко зустрічаються в досліджуваному 
матеріалі, однак їх використання вносить елемент ігрової ситуації і привертає увагу, на-
приклад, у рекламі препарату Ворміл включений тест «Чи я здоровий?», відповідаючи 
на запитання якого покупця переконують у необхідності придбання ліків, наприклад: 
1. Чи буває у Вас апатія або млявість?2. Ви бували в останні 2 роки в Єгипті, Греції, 
Туреччині, Індії або в інших східних країнах?

Структура жанру гороскоп умовно поділена на дві частини. Перша – підготовка 
аудиторії, друга – обґрунтування необхідності використання рекламованого фармацев-
тичного препарату, наприклад: Близнецы (22.05-21.06).Близнецов удача ждёт во второй 
половине года. Из-за здоровья волноваться, скорее всего, не прийдется. Но всё же сто-
ит быть на чеку, так как Вы подвержены артритам, ревматизму и головным болям. И 
в этих ситуациях просто незаменимыми окажутся Ревма-гель и Кападол.

Жанр казка є найменш вживаним. Однією з його особливостей є домінування вірту-
альних антропонімів, наприклад: Тонзилотрен, Циннабсин, Инфлюцид. Давным-дав-
но в окрестностях большого города появился трёхглавый змей. Одна его голова называ-
лась Ангина, другая – Гайморит, а третья – Простуда. Все три головы извергали такой 
огонь, от которого почему-то все детки стали болеть. И тогда родители побежали 
к Светофорчику, который висел в самом центре города, и в котором жили отважные 
Капельки. Эй, просыпайся, Капелька Тонзи! И ты просыпайся, капелька Цинна! Вдруг из 
зелёного окошка высовывается Капелька Инфлю и говорит: Я пойду первым! 
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Римовані рекламні тексти легко запам’ятовуються й сприяють залученню уваги 
адресата, підсилюючи вплив на аудиторію. Однією із цілей використання жанру вірш 
є прагнення викликати приємні асоціації, обумовлені ритмом тексту, наприклад: Если 
вирус вдруг без спроса к Вам пробрался, словно вор, то, конечно, без вопроса, вспомните 
про Умкалор.

Головним для жанру прейскурант і каталог є повідомити адресат про наявність 
ліків певної дії, та інколи назвати ціну, наприклад: Мовіназа. Етапна екзимотерапія 
набряків, запалення та болю.

Отже, у результаті дослідження була створена класифікація жанрів рекламних тек-
стів фармацевтичних препаратів. Особливості жанрового різноманіття рекламних тек-
стів фармацевтичних препаратів зумовили специфіку функціонування в них пропріаль-
ної лексики, введеної в тканину текстів.

Перспективним вважаємо дослідження жанрових особливостей у рекламних тек-
стах фармацевтичних препаратів на матеріалі германських та романських мов.
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РАЗНООБРАЗИЕ ЖАНРОВ В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ОНОМАСТИКИ

Статья посвящена исследованию жанров в рекламных текстах фармацевтичес-
ких препаратов на материале украинского и русского языков. Создана достаточно 
условно класификация жанров в рекламных текстах фармацевтических препаратов. 
Акцентировано внимание на разнообразие собственных имён в исследованном матери-
але. Доказано, что жанр влияет на восприятие информации, а онимы служат источ-
ником выразительности в рекламних текстах. Выделены номинативная, эмоционально-
экспрессивная, культурно-символическая и суггестивная функции онимов в рекламных 
текстах фармацевтических препаратов. 

Ключевые слова: жанр, рекламные тексты, фармацевтические препараты, оно-
мастика, собственные имена.
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GENRES’ DIVERSITY IN PHARMACEUTICAL ADVERTISING TEXTS THROUGH 
THE PRISM OF ONOMASTICS 

The article is focused on the study of genres in the pharmaceuticals advertising texts based 
on the materials of the Ukrainian and Russian languages. The classifi cation of genres in phar-
maceutical advertising texts is rather nominally created. Attention is focused on the variety of 
proper names in the material under study. It is proved that the genre affects the information 
perception, and the proper names serve as a source of expressiveness in advertising texts. The 
nominative, emotionally and expressive, culture and symbolic, and suggestive functions of the 
proper names in the pharmaceutical advertising texts are pointed out.

Key words: genre, advertising texts, pharmaceuticals, onomastics, proper names.
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 ОБРАЗНІСТЬ ТА МЕТАФОРИЧНІСТЬ ЯК ЗАСОБИ ВПЛИВУ НА ПРИКЛАДІ 
АНГЛІЙСЬКОЇ РЕКЛАМИ

У статті розглядається аналіз використання стилістичних риторичних засобів – 
метафори. Вона є основою логічної та емоційної аргументації в рекламі для переконан-
ня та заохочення аудиторії до дій та забезпечення легкого запам’ятовування рекламних 
текстів. Ми використали підрозділи метафоризації, вилучені з текстів англійської дру-
кованої реклами та реклами в Інтернеті як матеріали для нашого дослідження. 

Ключові слова: реклама, засоби виразності, творчий метод, метафора, метафо-
ризація. 

Сьогодні реклама є невід’ємною частиною економічного, соціального та культурного 
життя суспільства. Сучасна реклама посіла важливе місце у сфері масової комунікації. 
Тому механізм її впливу ретельно вивчають фахівці різних галузей: психологи, матема-
тики, економісти, лінгвісти, юристи та інші. Виявлення характерних особливостей мови 
реклами, дослідження впливу реклами на свідомість потенційного покупця, а також усу-
нення мовного і культурного бар’єру між комунікантами – це важливі етапи процесу 
створення рекламних текстів. У результаті цього постає складне завдання – прогнозувати 
реакцію цільової аудиторії на рекламний текст, що, в свою чергу, спирається на знання 
особливостей психології, ментальності, відмінностей в культурно-історичних традиціях 
тощо. Як підкреслюють дослідники реклами, вона використовує багатий спектр засобів 
виразності на різних мовних рівнях (алегорія, метафора, порівняння, паралелізм, різ-
номанітні повтори, алітерація та інші засоби) [6]. Г. Дайєр, який займався особливос-
тями мови реклами, зазначив, що головна мета реклами – це привернути нашу увагу 
до певного товару або послуги. На його думку, привертання уваги, а також сприяння 
запам’ятовуванню є найважливішими функціями мови реклами: загальні або модні слова 
та короткі, чіткі речення легко повторюються та запам’ятовуються. Крім того, спога-
ди споживачів сповнені назвами брендів, слоганами та популярними висловлювання-
ми, ритмом та римою, рядками з пісень та прози та нескінченними повторами [16; 106]. 
Тому рекламні тексти – це особлива сфера мови зі специфічними цілями та мовними 
засобами. Актуальним сьогодні є вивчення механізмів вербального впливу рекламних 
текстів, зокрема аналіз метафори, на якій ґрунтується логічна й емоційна аргументація 
у рекламі з метою переконання й спонукання споживачів до дії, забезпечення спромож-
ності рекламного тексту до запам’ятовування. Мовні особливості реклами є предметом 
постійних досліджень як у зарубіжній, так й у вітчизняній лінгвістиці (Н. Власова [3], 
Т. Добросклонська [5], В. Зірка [6], Н. Кохтєв [8], О. Ясинецька [15], Г. Дайєр [16] та ін.). 
В. Зірка слушно зазначає, що абсолютна більшість рекламних текстів – це метафори, при 
перекладі яких від перекладача потрібен великий творчий потенціал [6]. При написанні 
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статті ми також спирались на роботи вітчизняних та зарубіжних дослідників в області 
теорії метафори, зокрема Н. Арутюнової [2], В. Вовк [4], Дж. Лакоффа [17], Т. Рейхерта 
[19], П. Рікера [12], В. Телії [13], Г. Подшивайлової [14] та ін.) та роботу зі стилістики 
сучасної англійської мови І. Арнольд [1].

Метою нашого дослідження є розгляд використання метафори у рекламних текстах 
як засобу виразності, за допомогою чого формується привабливий для потенційних по-
купців вигляд продуктів, послуг, ідей, що пропонуються. визначається важливістю звер-
нення до проблеми рекламного дискурсу. Важливість роботи полягає у тому, що реклама 
розглядається як аргументативний дискурс, в основі якого лежить не лише інформування 
споживача про продукт (інформативна функція мови), а й переконання у необхідності 
його купівлі (апелятивна та емоційна функції мови). Реалізація поставленої мети перед-
бачає вирішення конкретних завдань: виділити у англійських рекламних текстах мета-
форичні конструкції та здійснити аналіз їх у дискурсі виразності та сугестивного впливу 
на реципієнта. Об’єктом дослідження виступають англомовні метафоричні лексичні 
конструкції, сформовані на основі стереотипів людського сприйняття.

У нашій роботі на матеріалі англійської друкованої реклами та реклами в мережі Ін-
тернет аналізується вживання метафори у рекламних текстах як потужного засобу, який 
не лише збагачує рекламу, але й розширює значення текстового повідомлення. Отже на 
матеріалі англійської друкованої реклами та реклами в мережі Інтернет аналізується 
вживання метафори у рекламних текстах як потужного засобу, який не лише збагачує 
рекламу, але й розширює значення текстового повідомлення. Спостереження за вживан-
ням метафори у рекламних текстах відбувалось на прикладах різноманітних видів англо-
мовної реклами: друкованій (рекламні листівки, проспекти, брошури, каталоги, буклети, 
візитки тощо), газетно-журнальній та рекламі в мережі Інтернет. Крім того, ми врахо-
вували назви англомовних компаній, самої продукції у тих випадках, коли вони носять 
рекламний характер (формують рекламний образ компанії, продукту, марки). 

 Спочатку розглянемо сам процес метафоризації, якому вже присвячено чимало 
праць лінгвістів, літературознавців, філософів, психологів. Однак проблема метафориза-
ції залишається надзвичайно складною, адже йдеться про процеси мислення, в яких по-
роджується знання про світ. Метафоризація – це не лише вживання одного слова замість 
іншого, вона утворює новий зміст, який з’являється внаслідок дії складних когнітивних 
механізмів [2 ;13]. 

У стилістиці реклами розрізняють стильові принципи та стильові прийоми. До сти-
льових принципів відносяться ясність, дохідливість, несуперечність, стислість, оригі-
нальність і виразність тексту. Стильові прийоми включають безліч конкретних мовних 
конструкцій, які потрібно або не слід вживати у рекламному тексті. Метафора відносить-
ся саме до стильових прийомів. Метафора є важливим елементом рекламного тексту. 
По-перше, вона може забезпечити інтенсивний вплив на споживачів, створюючи пев-
ний емоційний ефект, а по-друге, дає можливість маніпулювати їх свідомістю. Мета-
фора формує переконання цільової аудиторії у потрібному їй напрямку. Крім того, об-
разність та експресивність метафор дозволяють підкреслювати позитивні риси товару, 
що рекламується, з економним використанням площі у газетах і журналах. Метафори 
дають змогу рекламодавцю звернутися до цілого ряду слів, що мають викликати пев-
ні асоціації та розкрити певні цінності. Саме тому знання про метафору, особливості 
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складання рекламних текстів та їх психологічний вплив на споживачів, специфіку пере-
кладу метафори у рекламному тексті мають велике значення для дослідження у лінг-
вістичних науках. Для лінгвістичного аналізу ролі метафори у рекламному дискурсі ми 
притримуємось когнітивної теорії метафори Дж. Лакоффа і М. Джонсона [17]. Одна з 
головних ідей цієї теорії полягає в тому, що метафора у повсякденному спілкуванні ви-
конує найважливішу когнітивну функцію – отримання нового знання. Наслідком цієї ідеї 
є “припущення про те, що метафора впливає на процес прийняття рішень” [2;5]. Спробу-
ємо розібратися у визначенні самого терміну “метафора”. Існує багато визначень цього 
поняття, але немає якісних відмінностей в їхньому характері – всі вони побудовані на пе-
ренесенні слова і на необхідності зв’язку з контекстом. Тому зупинимось лише на декіль-
кох з них. За В. Вовк, “метафора – це відношення наочно-логічного значення і значення 
контекстуального, основаного на схожості ознак двох понять” [4; 135]. Дж. Лакофф і 
М. Джонсон дали визначення метафори як “твердження/ або зображення, яке змушує 
отримувача відчувати одну річ у порівнянні з іншою” [17;98]. Ч. Мурмен і Б. Яворські 
розглядали метафору у рекламі як стимул більш глибокого рівня обробки інформації 
завдяки зацікавленості та стимулюванню інтересу до товару та бренду [18]. Семантика 
кожної конкретної метафори визначається взаємодією слів, її складових та їх підбору. Їй 
властиве відчуття суб’єктивного ставлення до висловленого факту. Причина цього, перш 
за все, у самій специфіці рекламного повідомлення, його спрямованості на аудиторію, 
підпорядкуванні усіх засобів завданням навіювання та переконання. Природа експре-
сивності мови реклами потребує розгляду певного кола проблем, що пов’язані з типом 
комунікації (“рекламна комунікація”) та проблемою визначення функцій мови реклами. 
Головна мета рекламної комунікації – це рекламна пропозиція, суть якої зводиться до 
вербального представлення товару, що рекламується, потенційному покупцю у найбільш 
сприятливому вигляді. Подання пропозиції реалізується як настанова рекламодавця 
водночас інформувати та переконати потенційного покупця прийняти рекламну пропо-
зицію. Інформування і переконання здійснюється шляхом маніпулювання і впливу, що 
потребує використання стильових прийомів. Наші спостереження за емоційно забарвле-
ною лексикою реклами показують, що більшість рекламних текстів являють собою мета-
фори. Метафора – це такий креативний прийом у рекламі, коли відбувається порівнян-
ня та / або перенесення властивостей одного предмета на інший. Предметом у даному 
випадку є продукт (товар, послуга). Завдяки використанню цього креативного прийому 
інколи народжуються неймовірні ідеї. У розумінні неофрейдиста Карла Юнга свідомість 
оперує символами, незважаючи на те, чи то розумова діяльність, чи сон. Червоний колір 
– це гнів. Собака – це вірність. Простягнута з води рука – це прохання про допомогу [7]. 
Рекламісти можуть сказати, що кожен з наведених образів має певний капітал, маючи на 
увазі безліч значень, які люди пов’язували з ними протягом багатьох років. Але можна 
знайти спосіб використати дані асоціації заради клієнта, особливо коли рекламуються 
послуги, наприклад страхування. Метафора може допомогти максимально наблизити 
таку рекламу до реальності. Особливість метафор полягає в тому, що це певним чином 
концептуальні коди сприйняття, оскільки за допомогою однієї такої асоціації можна пе-
редати певну ідею, на вербалізацію якої потрібно б було багато слів. Метафори зручні 
для інтерпретації, доступні і ефективні. Однак потрібно обережно поводитись з ними. Не 
можна просто взяти будь-який символ або образ і використати його з логотипом клієнта. 
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З іншого боку, якщо рекламістам вдається розглянути усталений символ під іншим ку-
том, інтерпретувати його незвичайним чином або використати в оригінальній манері, 
тоді результат перевершує всі очікування. Тому, ми вважаємо, що використання мета-
фор – це найкоротший шлях до підсвідомості. Навіть у повсякденному житті ми часто 
вдаємося до метафор, наприклад, коли говоримо “час – гроші” тощо. Це можуть бути 
окремі слова, речення або висловлювання. Метафора у рекламі не обов’язково повинна 
бути абсолютно ясною і логічною. Насправді найкраща метафора – це та, яка залишає 
простір для підсвідомості, щоб вона сама прийшла до власних висновків. Тому корис-
но залишити метафору відкритою, щоб потенційні покупці самі шукали їй пояснення. 
Рекламісти не повинні домагатися абсолютної ясності, оскільки підсвідомість людини 
любить, коли їй кидають виклик [7]. Це відомий хід в рекламі для посилення впливу та 
емоційної глибини комунікації. Крім того, бажано віддалити метафори від повсякденної 
реальності та бізнесу, оскільки занадто велика реалістичність може залякати аудиторію 
і породити опір. Проте повсякденна реальність може допомогти вибрати теми, що ці-
кавлять потенційних покупців, до яких звертаються рекламісти. Для кожної сторони ре-
ального життя слід знайти метафоричну паралель. Елемент несподіванки або трюк під 
кінець метафори зацікавлює слухачів та спонукає їхні творчі здібності. Використання 
абстрактних або узагальнених висловлювань дозволяє потенційним покупцям підібрати 
власні значення слів. 

Важливим ефектом побудови такої історії навколо бренду є те, що таким чином, ре-
кламіст може утримувати повну і зацікавлену увагу потенційного покупця набагато до-
вше. Метафора – це порівняння товару з чим-небудь за однією або декількома ознаками. 
Чим більше ознак задіяно, тим сильніший прийом. В більшості випадків такі мовні засо-
би використовується для корегування поведінки адресата на емоційному рівні. “It’s more 
than technology. It’s instinct”. Цей вислів був використаний у рекламі Mitsubishi, маючи 
на меті вплинути на реципієнта, нав’язуючи йому думку, що це більше ніж технології, 
а у автомобіля є власна інтуїція. Наказовий спосіб – використовується для звернення до 
великої аудиторії та для того, щоб призвати реципієнта до дії, переконати його автори-
тетом. Hyundai Santa Fe використовували “Ride the Dream” [10] як звернення до широкої 
публіки,Окрім метафори, є і інші засоби, які дозволяють розробити хороший лозунг, зо-
крема рима, ритм, алітерація та смислові алюзії. Психологічні тести свідчать, що саме 
такі смислові варіації в найбільшій мірі сприяють закріпленню формули у свідомості 
споживача [14;8]. Рекламні тексти становлять особливу мовну сферу літературної мови, 
зі специфічними цілями і мовними засобами. Коли автор рекламного тексту, пропонуючи 
колготки, називає їх “dress for your feet”, ми бачимо як реалізується метафорична асоціа-
ція. Використання метафоричної асоціації у рекламному тексті має багатоступеневий та 
іноді прихований для зовнішнього спостерігача характер. Як правило, реклама створює 
якийсь ідеальний спосіб життя, досягти якого дуже легко – достатньо купити рекламова-
ний товар. Наприклад, фірма ICEA визначає свою продукцію як “Kitchen for happiness”. 
Рекламований товар також може називатися тією чи іншою властивістю, яку йому при-
писує рекламодавець. Н. Власова відзначає необхідність переконати потенційного спо-
живача в наявності у марки (фірми) тих властивостей, які він і так вже цінує [3;65]. Так, 
наприклад, у рекламі туристичної фірми, рекламодавець звертається до цього прийому, 
пропонуючи навчання за кордоном “Why will you choose our courses? Cause quality and 
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comfort is always to be choosen”. У рекламі парфумів “Allure” від компанії “Chanel” ми 
теж зустрічаємо цей прийом. У перекладі “allure” означає “шарм, чарівність”. “Allure” – 
“Charm” “Spell” “Fascination” “Attraction” and moreover – new perfume Chanel (рекламний 
плакат). 

Продукція іноді постає перед нами як живе втілення певних властивостей: 
“Mesmerize / Classic, True Men Aroma. Elegance and Orient Enigma” (рекламний каталог 
“AVON”, 2004); “Carole – elegance and fashon united” (рекламний каталог “AVON”, 2004). 
Необхідна рекламному тексту позитивна оцінка може створюватися на основі залучення 
суміжних понять або використання імені знаменитої людини. Слова, які мають певні по-
зитивні оцінні конотації, можуть метонімічно зв’язуватися з рекламованим товаром або 
діяльністю фірми: “Find a Piece of Paris in NY: KENZO, NINA RICCI” (рекламна листів-
ка, 2004). Оцінка може створюватися також на основі метафори. Прикладом може бути 
назва стоматологічної фірми “Pearl” (Нью-Йорк, 2003). У даному випадку метафорою є 
“зуби – перли”, за якою слідує метонімія “стоматологічна фірма, яка зробить ваші зуби 
білими, як перли”). Однак перш ніж переконати потенційного покупця купити продукт, 
треба привернути його увагу до певного товару чи послуги. У цьому відношенні, пока-
зова подібність у побудові рекламного тексту до поетичного тексту: великого значення 
набувають формальні засоби, яким характерне прагнення до максимальної виразності. 
Наведемо декілька прикладів: “Looking into the heart of light” (рекламний плакат ICEA), 
в якому метафора “the heart of light” покликана відображати якість запропонованих сві-
тильників; “I can connect nothing with nothing”(реклама мобільних телефонів); “Those 
are pearls that were her eyes”(реклама тіней для очей); “The dead tree gives no shelter” 
(рекламний ролик газованої води); “When I apply protein-rich condition the hear seams 
to soak it up immediately to leave your hair … fragrant as the fi rst buds of spring” (реклама 
кондиціонеру для волосся). В останньому прикладі метафора“the hear seams to soak it up 
immediately” означає “волосся, наче засохла рослина втамовує спрагу”, а метафора “your 
hair … fragrant as the fi rst buds of spring” спонукає нас порівняти волосся з “першими 
бруньками навесні”. У рекламі туші для вій Estee Lauder Lash XL вії порівнюються з 
живими істотами, які мають певні почуття “Give lashes what they long for”. Метафора у 
цьому прикладі тісно переплітається з уособленням. Віям приписуються властивості і 
дії людини. Завдяки такому поєднанню метафори і уособлення опис набуває динаміч-
ності. Ще один приклад метафори, що виражає дію людини наводить у своїй роботі В. 
Зірка, спираючись на рекламу маргарину “Parkay”: “Soft “Parkay” from Kraft. Its fl avor 
says all the right things. This summer let “Parkay” speak to you sweetly, melted over corn. 
Let it speak to you softly, spread on bread” [6]. Метафора у рекламному тексті покликана 
передавати більш точно сенс явищ, підкреслити новий і важливий нюанс. Таким чином, 
вона вже не є характерною рисою лише поетичної творчості, а потрібна рекламі для того, 
щоб з’єднати минуле з майбутнім, старі теорії з новими. Пізнання невідомого можливо 
тільки лише через добре знайомий, адекватний відбиток цього нового, можливо при ви-
користанні добре знайомих слів, що вживаються у нових контекстах. Метафора дозволяє 
миттєво усвідомити та зрозуміти сутність відкритого рекламованого явища або поняття, 
а також проникнути в його зміст. 

В термінотворенні метафора зберігає одну зі своїх головних властивостей – принцип 
мовної економії, виключно важливий у рекламному стилі. Саме тут метафора повністю 
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задовольняє вимогу рекламного тексту, оскільки у лаконічному вислові міститься зміст. 
Структура, функції та роль метафори відрізняються у рекламних текстах, набуваючи 
специфічного характеру. 

Висновки. Результати нашого дослідження дозволяють зробити висновки, що 
важливим аспектом у створенні рекламного тексту є застосування закону стилістичної 
форми. При складанні будь-яких рекламних текстів часто використовуються метафори. 
Ми розглянули основні особливості вживання метафори і навели приклади її вживання 
в англомовних рекламних текстах. Використання метафори у рекламних текстах під-
тверджує ту тенденцію реклами, яка становить головну її специфіку і найбільш яскраво 
проявляється в її сучасному стані – тенденцію до маніпулювання свідомістю людини. 
Основна функція метафори у рекламі – це переконання потенційного покупця не на ра-
ціональному, а на емоційному рівні та звернення його уваги до товару та послуги. Мета-
форичний рекламний образ створюється за допомогою метафори як способу існування 
значення слова, а також метафори як явища синтаксичної семантики. У цілому, розгор-
нута метафора побудована з граматичних і лексичних метафор, що створює додаткову 
емоційність, експресивність або стилістичну співвіднесеність рекламного тексту, тобто 
бере участь в семантичному ускладненні лексичного значення слів. Заповнення просто-
ру рекламних текстів образами, створеними за допомогою метафори, дозволяє судити 
про те, наскільки багата мова реклами і наскільки вона дієва. Отже, мова реклами – це 
особливий вид лексики, яка надзвичайно колоритна. Тексти реклами мають привертати 
увагу споживачів своєю оригінальністю та водночас стисло передавати інформацію сто-
совно запропонованих товарів чи послуг. Сучасне суспільство постійно змінюється, а 
разом з ним змінюється і реклама. Саме тому ця тема не перестане бути актуальною й у 
майбутньому як предмет лінгвістичних досліджень. 
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ОБРАЗНОСТЬ И МЕТАФОРИЧНОСТЬ КАК СРЕДСТВА ВЛИЯНИЯ 
НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОЙ РЕКЛАМЫ

В статье рассматривается анализ использования стилистических риторических 
средств – метафор. Они являются основой логической и эмоциональной аргументации 
в рекламе для убеждения и поощрения аудитории к действиям и обеспечения легкого 
запоминания рекламных текстов. Мы использовали разные виды метафор, выбрав их из 
текстов английской печатной рекламы и рекламы в Интернете в качестве материалов 
для нашего исследования.

Ключевые слова: реклама, средства выразительности, творческий метод, мета-
фора, метафоризация.

Symovych T.S., lecturer
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MODALITY AND METAFORMITY AS A MEANS OF INFLUENCE 
(BASED ON ENGLISH ADVERTISING)

The article is focused on the analysis of using the stylistic rhetorical means – metaphor. 
It is the basis of logical and emotional argumentation in advertisement for persuading and 
inducing the audience to act and ensuring easy memorizing of advertisement texts. We have 
used the units of metaphorization picked out from the texts of English printed advertisements 
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and advertisement in the Internet as material for our investigation. The author comes to the 
conclusion that metaphors in their various manifestations are widely used in advertising texts 
as a means of linguistic infl uence on a potential consumer.

Key words: advertisement, means of expressiveness, creative method, metaphor, metapho-
rization. 
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ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

СТРАТЕГІЙ І ТАКТИК ОБВИНУВАЧЕННЯ В СУДОВОМУ ДИСКУРСІ 
 (НА МАТЕРІАЛІ НЮРНБЕРЗЬКОГО ПРОЦЕСУ)

У статті виявлено та охарактеризовано особливості стратегічних і тактичних 
прийомів мовленнєвої поведінки учасників обвинувачення, а також проаналізовано вжи-
вання лінгвостилістичних засобів їх реалізації на прикладах судового мовлення обвину-
вачів Нюрнберзького процесу.

Ключові слова: комунікативні стратегії і тактики, мовленнєва поведінка, обвину-
вальне мовлення, лінгвостилістичні засоби. 

Концепція вивчення комунікативних стратегій і тактик є однією з актуальніших на-
прямів сучасної лінгвістики. Аналізом досліджувальних положень займаються як вітчиз-
няні, так і зарубіжні вчені О.С. Іссерс, Т. ван Дейк, М.Л. Макаров, К.Ф. Сєдов, Т.Є. Янко 
та ін.. За О.С. Іссерс, презентація терміну «комунікативна стратегія» відбулась внаслідок 
посилення прагматичного підходу в лінгвістиці в 80-х роках ХХ сторіччя [3: 52]. Зацікав-
леність в різних теоріях мовленнєвого спілкування, зокрема в дослідженні комунікатив-
них стратегій, пов’язаний, по-перше, з екстралінгвістичними факторами, а саме з фор-
муванням соціального замовлення на знання закономірностей людського спілкування та, 
по-друге, з необхідністю в інформації, яка б враховувала феномен життя людини зі всіма 
його психічними, соціальними та етнокультурними характеристиками [3: 14].

У рамках когнітивного підходу до аналізу мовних явищ у сучасній лінгвістиці, од-
нією з теорій мовленнєвого спілкування ми розглядаємо судовий дискурс, що виступає 
як когніотип, складноструктуроване утворення, наділене рисами ритуальності з чітко ви-
раженою сценарністю, рольовою структурою і символічністю та відрізняється високим 
ступенем стратегічності, де “стратегіії і тактики мовленнєвої поведінки визначаються як 
план мовленнєвих дій, відповідно якому учасники спілкування реалізують свої комуніка-
тивні та практичні цілі і завдання” [1]. Різновидом судового дискурсу виступає обвину-
вальне мовлення, що представляє одну з найважливіших умов ефективного підтримання 
державного обвинувачення в змагальному судочинстві.
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Предметом дослідження є фактори та стратегічні лінії мовленнєвої поведінки, спря-
мовані на підтримання обвинувачення в судовому дискурсі Нюрнберзького процесу, що 
став першим в історії досвідом засудження злочинів державного масштабу – правлячого 
режиму, його каральних інститутів, вищих політичних та військових діячів, не мав ана-
логів в історії та був важливим не тільки для країн – учасниць війни, але й для вирішення 
долі людства. 

Метою дослідження є виявлення особливостей стратегічних і тактичних прийомів 
мовленнєвої поведінки учасників обвинувачення, а також визначення лінгвостилістич-
них засобів їх реалізації. 

Обвинувальне судове мовлення Нюрнберзького процесу містить представлення об-
винувачення, дослідження доказів (судовий допит) та заключне слово обвинувача (судові 
дебати). Але найбільш яскраво виступи прокурора представлені у судових дебатах: проку-
рор публічно підбиває підсумок судового слідства, від імені держави, яку він представляє, 
надає оцінку діям підсудного, робить висновки, до яких він дійшов в результаті судового 
розгляду та аналізує наслідки своєї діяльності у якості державного обвинувача. На даному 
етапі судочинства прокурор чітко та ясно презентує свою процесуальну позицію у справі, 
яка під час судового слідства могла проявлятись лише опосередковано – через заявлені 
клопотання (представлення обвинувачення), поставлені питання (судовий допит).

У розвитку мистецтва обвинувальної промови важливу роль зіграв Р.А. Руденко, 
який з 1953 по 1981 роки займав пост Генерального прокурора СРСР. Висока загальна та 
правова культура, глибокі знання, принциповість характеризували оратора. Його обви-
нувальне слово відрізнялось всебічною аргументацією, переконливістю, чіткою логікою, 
глибиною психологічного аналізу. Р.А. Руденко був головним обвинувачем від Радян-
ського Союзу на Нюрнберзькому процесі 1945-46 р.р. у справі про головних військових 
злочинців, основним завданням якого було переконати людство у злочинності правлячо-
го режиму Гітлеровської Німеччини. 

30 серпня 1946 року головний обвинувач від СРСР Р.А. Руденко виступив із заключ-
ною промовою з трибуни суду. Його обвинувачення проти уряду нацистської Німеччини, 
генерального штабу та верховного командування військових сил не мали прецедентів 
у радянському та французькому кримінальному праві, що, по суті, сприяло створенню 
нового розділу міжнародного права.

 Мовлення державного обвинувача, також як і мовлення суддів, певною мірою, клі-
шоване й нейтральне. Зміст обвинувальної промови прокурора складається: зі вступу, 
головної частини, заключної частини. Вступ і завершення складають композиційну рам-
ку промови.

Упродовж всієї обвинувальної промови мовлення обвинувача реалізує наступні стра-
тегії : 1) оцінка суспільної небезпеки скоєного злочину ; 2) представлення фактичних 
обставин скоєння злочину; 3) аналіз та оцінка викладених в суді доказів та їх джерел; 4) 
обґрунтування правової кваліфікації діяння; 5) характеристика особистості підсудного; 
6) обґрунтування висновків та рішень у справі; 7) аналіз причин та умов, що сприяли 
скоєнню злочину; 8) міркування про призначення покарання та ін. Використовуються 
наступні тактики: негативна характеристика обвинуваченого, критика дій підсудного, 
констатація фактів, відстоювання своєї позиції, наголошення на важливому, перевірка 
достовірності фактів.
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Оцінка суспільної небезпеки скоєного злочину. “Впервые в истории преступ-
ники против человечества несут ответственность за свои преступления перед 
Международным Уголовным Судом, впервые народы судят тех, кто обильно залил 
кровью обширнейшие пространства земли, кто уничтожил миллионы невинных людей, 
разрушал культурные ценности, ввел в систему убивства, истязания, истребления ста-
риков, женщин и детей, кто заявлял дикую претензию на господство над миром и вверг 
мир в пучину невиданных бедствий” [9]. 

Представлення фактичних обставин скоєння злочину. Представлення дока-
зів у справі злочинних організацій, списку військових злочинців. “Эти преступления 
доказаны, их опровергнуть не могли ни показания подсудимых, ни доводы защиты, их 
опровергнуть и нельзя потому, что нельзя опровергнуть истину… Обвинение доказано 
во всех его элементах… Вся деятельность подсудимых была направлена к подготовке 
Германии к войне… Их «идеологическая работа» заключалась в призывах к убийствам, 
грабежам, разрушению культуры, истреблению людей” [9].

Аналіз та оцінка викладених в суді доказів та їх джерел. Ефективним прийомом 
доведення у мові державного обвинувача є аналіз доказів в певній їх послідовності – 
від менш вагомих до більш значимих. “Обвинение в данном процессе, опирающееся 
на огромный и бесспорный фактический материал, прочно стоит на позициях права 
и законности…Как вы видели, аргументы защиты оказались несостоятельными и 
неспособными поколебать обвинение” [9]. 

Обґрунтування правової кваліфікації діяння. “Человечество призывает к отве-
ту преступников, и от его лица мы, обвинители, обвиняем в этом процессе. И как 
жалки попытки оспорить право человечества судить врагов человечества, как 
несостоятельны попытки лишить народы права карать тех, кто сделал своей целью 
порабощение и истребление народов и эту преступную цель много лет подряд осущест-
влял преступными средствам” [9]. 

Характеристика особистості підсудного ( на прикладі підсудного Геринга). 
“Подсудимый Геринг является в Гитлеровской Германии вторым после «фюрера» 
лицом, его первым преемником. Он взял себе огромные полномочия и захватил самые 
ответственные должности… Он энергично принялся за уничтожение политических 
противников фашизма… Он организовал концентрационные лагеря… Он создал геста-
по… Он требовал… не останавливаться ни перед чем – дикие расправы над людьми, 
изувечение их и убийства под его руководством стали основным методом работы” [9]. 

Обґрунтування висновків та рішень у справі. “Полностью доказана вина подсудимых 
в совершении военных преступлений, в том, что они организовали систему уничтожения 
военнопленных, мирного населения, женщин, стариков и детей…Доказаны полностью 
преступления против человечности, совершенные подсудимыми» [9]. 

Аналіз причин та умов, що сприяли скоєнню злочину. “Вся их так называемая 
«идеологическая работа» заключалась в культивировании зверских инстинктов, во вне-
дрении в сознание немецкого народа нелепой идеи расового превосходства и практичес-
ких задач уничтожения и порабощения людей «неполноценных рас” [9]. 

Міркування про призначення покарання. “Господин председатель! Господа! 
Моей речью заканчиваются выступления обвинителей. Выступая на этом Суде от 
имени народов Союза Советских Социалистических Республик, я считаю полностью 
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доказанными все обвинения, предъявленные подсудимым… во имя памяти миллионов 
невинных людей, загубленных бандой преступников… я призываю Суд вынести всем без 
исключения подсудимым высшую меру наказания – смертную казнь. Такой приговор бу-
дет встречен с удовлетворением всем передовым человечеством “ [9]. 

Актуалізація комунікативних тактик, що реалізують виявлені стратегії обвинувачен-
ня, здійснюється через використання різних лінгвостилістичних засобів та прийомів. 
Вони створюють певний експресивний ефект, Лексичними маркерами реалізованих ко-
мунікативних стратегій і тактик обвинувачення є:

 оцінювальні епітети та інвективи: преступная цель, преступные средства; 
агрессивная война; дикая претензия на господство; бесплодный способ защиты.

 лексичні повтори: впервые в истории преступники против человечества не-
сут ответственность за свои преступления перед Международным Уголовным Судом, 
впервые народы судят тех, кто…; ни одно деяние … не осталось без проверки, ни одно 
обстогятельство …не было упущено….

 риторичні питання: О каких же приказах, кем изданных, в какой стране гово-
рит Устав Трибунала? 

 слова-интенсификаторы: дикие расправы; обширнейшие пространства зем-
ли; чудовищные преступления; зверские инстинкты. 

 ідіоматичні вирази: обильно залил кровью; вверг мир в пучину невиданных 
бедствий; в своей стране, стоя у руля правления. 

 сарказм (злісна іронія): Некоторые подсудимые в своих показаниях Трибу-
налу пытались представить себя убогими карлик, слепыми и убогими исполнителями 
чужой воли – воли Гитлера. 

 інверсія: защита в своих выступлениях перед Трибуналом вновь поставила ряд 
правовых вопросов…. 

 елліптичні вирази: Спрашивается, к какой же войне подсудимые стали гото-
виться сразу после захвата власти? Неужели к оборонительной войне? 

Перераховані стилістичні засоби відносяться до фігур експресивної комунікації та 
допомагають дотримуватись мовноповедінкових норм обвинувачення в судовому дис-
курсі, зберігають відповідну дистантність комунікації в рамках нормативної комуніка-
тивної ситуації судового дискурсу.

Отже, судова промова прокурора забезпечує: 1) активізацію аналізу та синтезу фак-
тів, досліджених в ході судового слідства; 2) допомогу у виявленні спірних, суперечливих 
фактів; 3) правильне визначення кола питань, що необхідно розглянути; 4) формування 
належного бачення справи; 5) вплив на визначення міри покарання обвинуваченому. 

Обвинувальна промова у судових дебатах є самим відповідальним, складним і три-
валим виступом державного обвинувача. Для забезпечення дієвого впливу на суддів і 
слухачів обвинувальна промова має бути переконливою не тільки за структурою, але й 
за формою мовлення.

Актуалізація комунікативних тактик, що реалізують виявлені стратегії обвинувачен-
ня, здійснюється через використання різних лінгвостилістичних засобів та прийомів. 
Вони створюють певний експресивний ефект, співставлення, де розглядаються, аналізу-
ються та оцінюються релевантні точки зору, формується комунікативна позиція оратора. 
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Екстралінгвістичний характер реалізації визначає жорстку регламентованість змісту, 
структури та організації мовних засобів представлення обвинувачення в суді.
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ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЙ 
И ТАКТИК ОБВИНЕНИЯ В СУДЕБНОМ ДИСКУРСЕ 

( НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛА НЮРНБЕРГСКОГО ПРОЦЕССА) 
 В статье дана характеристика особенностям стратегических и тактических при-

емов речевого поведения участников обвинения в судебном дискурсе. Проанализировано 
употребление лшингвостилистических средств их реализации на примере судебной речи 
обвинителей Нюрнбергского процесса.

Ключевые слова: коммуникативные стратегии и тактики, речевое поведение, обви-
нительная речь, лингвостилистические средства. 
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LINGUISTIC METHODS OF THE STRATEGIES AND TACTICS 
IMPLEMENTATION IN THE JUDICIAL DISCOURSE 

(ON NUREMBERG PROSECUTOR`S CHARGE MATERIAL)
 The basic communicative strategies and tactics of prosecution in the Judicial discourse on 

Nuremberg Trial material are described. The linguistic aspects of the communicative strategies 
and tactics and communicative impact of prosecutor on the parties to judicial proceedings are 
defi ned. 

 Key words: communicative strategies and tactics, communicative behavior, prosecutor’s 
charge, language means.
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ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ
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Свенцицкая Э.М., д.ф.н., проф. 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского

ФИЛОСОФИЯ СЛОВА В ПОЭЗИИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

В статье рассматривается осмысление слова в творчестве младших символис-
тов – Вяч. Иванова, А. Белого, А. Блока. Выявляются основания неомифологического 
мышления серебряного века, а также неоднозначные отношения поэтического слова и 
религиозного культа. 

Ключевые слова: слово, миф, символ, Логос.

В поэзии серебряного века слово является предметом напряженной рефлексии, мно-
гостороннего осмысления, направленного как вовнутрь, для уяснения его состава, вза-
имоотношения его элементов, так и вовне, для соотнесения его с иными феноменами – с 
Логосом, с языком. Слово о слове – сквозная тема русского модернизма, и в процессе его 
развертывания слово представляется и как онтологическая значимость, и как конкрет-
ная культурная актуальность. В данной работе мы сосредоточимся на центре наиболее 
напряженной рефлексии над проблемой слова – творчестве младших символистов Вяч. 
Иванова, А. Белого, А Блока, однако попытаемся и выйти за пределы данного круга. 

Прежде всего, общеизвестно, что рубеж веков – это время общекультурного кризи-
са. Что касается кризиса слова, то он выражается одновременно и в рефлексии над его 
значимостью (тут и реактуализация философии имеславия, и декларации всемогуще-
ства слова: «Молчат гробницы, мумии и кости, / Лишь слову жизнь дана» (И. Бунин), 
«Солнце останавливали словом, / Словом разрушали города» (Н. Гумилев)), и в столь 
же напряженной рефлексии над несостоятельностью слова в осуществлении функции 
универсального посредничества между личностью и миром (началось еще с тютчевско-
го стихотворения «Silentium!», а далее «Но для речей единственных / Не знаю здешних 
слов» (З. Гиппиус); «Останься пеной, Афродита, / И слово в музыку вернись « (О. Ман-
дельштам).

Последнее высказывание особенно симптоматично. Нерасчлененное множество, как 
некий спектр потенциальных возможностей, оказывается предпочтительнее, чем опред-
еленность единственности. И в этой общей логике возникало стремление вывести слово 
все равно куда – в бытие или небытие. Кроме того, здесь логика была от обратного: если 
художественное слово творит мир произведения, то может оно творить и мир реальный, 
то есть стать тем Словом, которое «Вначале было». Конечно, поэты прекрасно знали, что 
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«В начале было» не слово, а Логос, то есть некое нерасчлененное множество значений, 
суть которого пытались постичь в философском дискурсе.

В этом, собственно, основание неомифологического мышления серебряного века: 
довести до предела ощущение связности всего со всем, а следовательно, несамодоста-
точности отдельного явления. Самодостаточной же оказывается только слитность, где 
все предметы и явления содержатся как неразвернувшиеся возможности – и потому так 
важен для поэта поиск мифологической родины – им владеет не только «тоска по миро-
вой культуре», но и тоска по целокупности, по некой надличностной и надвременной 
общности, которой он должен быть причастен. При этом проблема причастности здесь 
опять-таки осмыслена своеобразно: из двух ее составляющих: часть сакрального целого 
внутри личности и личность как часть сакрального целого – акцент делается на их вза-
имообусловленности, и главным оказывается именно процесс вхождения единственного 
в Единое, однако без утраты своей единственности (об этом говорит классическое опред-
еление соборности Вяч. Иванова).

Две данные тенденции абсолютно взаимообусловлены, ведь они имеют общий ис-
точник – неприятие отдельной реальности искусства, стремление либо подчинить его 
иным сферам культуры (в частности, религии), либо представить неким универсальным 
и всепоглощающим началом (панэстетизм), 

В русской религиозной философии, в связи с проясняемой напряженностью соотно-
шения между словом человека и Словом Бога возникает культ слова («Культ слова – де-
ятельная причина нового творчества»[1, с. 134]). Культ этот возникает как реакция на 
кризис слова, и участие в этом культе православного священника глубоко символично. 
Специфика этого культа связана не только с характерной для данного культурного пери-
ода цикличностью («Созидая новое, он возвращал к старому» [1, с. 26]), но прежде всего 
с жаждой преображения, которая естественно возникала в ситуации неустойчивого рав-
новесия между умиранием старого и появлением нового, разрушением и возрождением.

Однако следует отметить, что и философией, и поэзией серебряного века 
отрефлектированы достаточно сложные отношения поэтического слова и религиозного 
культа, магии преображения. О фундаментальности этой рефлексии свидетельствует, на-
пример, сходство главных смысловых моментов в блоковском стихотворении «Худож-
ник» и в стихотворении «И, наконец, ты слово произнес…» А.Ахматовой. Здесь ясно ви-
дно, какие мировоззренческие коллизии порождает осознание присутствия в слове поэта 
того Слова, которое «в начале было». В обоих стихотворениях наличествуют два мо-
мента: осознание трансцендентных, творящих и преобразующих атрибутов этого слова:

«Длятся часы, мировое несущие.
Ширятся звуки, движенье и цвет.
Прошлое страстно глядится в грядущее.
Нет настоящего. Жалкого нет» (А.Блок).

«И вкруг тебя запела тишина,
И тихим солнцем сумрак озарился,
И мир на миг один преобразился,
И странно изменился вкус вина» (А. Ахматова);
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Лишение этого слова творящих атрибутов, воплощение его в поэтический мир 
осмысляется как убийство:

«Жду, чтоб понять, закрепить и убить.
…И, наконец, у предела зачатия
Новой души, неизведанных сил, – 
Душу сражает, как громом, проклятие:
Творческий разум осилил – убил» (А. Блок).

«И даже я, кому убийцей быть
Божественного слова предстояло,
Почти благоговейно замолчала,
чтоб жизнь благословенную продлить» (А. Ахматова).

Той же болью проникнута блоковская статья «О современном состоянии русского 
символизма»: слово, творящее реальность не метафорически, а на самом деле, помещен-
ное в поэтический мир, лишается своей животворящей силы, остается лишь вспоминать 
и оплакивать его.

В этому нужно добавить суждения Вяч. Иванова, показывающие, что магическом 
слове, а тем более в выявляющих его действенную природу теургии, мистерии младшие 
символисты видят вовсе не средоточие поэтического слова, а тот невоплотимый предел, 
к которому оно стремится, однако не может перейти, не перестав быть самим собой: 
«Музы не пророчат, как пророчит устами Пифии или кумейской Сивиллы Аполлон» [2, 
с.181]; «Символ – слово, становящееся плотью, но не могущее ею стать, если же бы ста-
ло, то было бы уже не символом, а самою теургическою действительностью» [2, с.197-
198]. И еще более жестко: «Все поиски магизма в искусстве извращают в корне заложен-
ную в нем святыню теургического томления» [2, с.215]. К последнему высказыванию 
нужно прислушаться особенно внимательно. Искусство вообще и поэзия в частности, 
являясь связью, соединением двух миров, воплощают лишь возможность, причем в ее 
принципиальной неосуществимости в рамках мира трансцендентального. Они, в этой 
логике, - именно результат стремления к невозможному , необходимое ради той энергии, 
того напряжения, без которых поэзии как таковой и нет.

Собственно, это уже глобальная проблема серебряного века: свойственное данному 
периоду стремление к собиранию, синтезу оборачивается потерей границ отдельных фе-
номенов, вычленение же отдельных феноменов вполне может обернуться оборачивается 
разрывом связей. Но в логике поэзии русского модернизма разрыв связей – гибель, ко-
торой допустить невозможно. Именно отсюда, по-видимому, общая ситуация и жизнен-
ная, и творческая – стояние на границе. Так, жизнетворчество – нахождение на границе 
между жизнью и искусством и игра этой пограничностью. И сама поэзия - нахождение 
между культурой и культом, и потому постоянный «зов», «трепет», порыв к недостижи-
мой границе, за которой начинается его уничтожение. И поэт не может не стремиться к 
этой границе, и в то же время не может не сознавать, что это стремление не только нео-
существимо, но и является концом его собственного существования. «Нераздельность и 
неслиянность» существует здесь не только как идеальная перспектива всех и всяческих 
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взаимоотношений (жизни и искусства, веры и знания и т.д.), но скорее как проблема: чем 
более утверждается нераздельность тех или иных сущностей, тем яснее проявляется их 
неслиянность.

Что касается панэстетизма, то он, начавшись с философского утверждения онто-
логической реальности эстетического в символизме, все-таки преобладает в художе-
ственной практике, и это естественно, ведь поэту нужно ощущение, хоть на момент, 
что эстетическое сильнее жизненной реальности, сильнее соматического, хотя умом он 
отлично понимает, что никакого эстетического без соматического не бывает, оно невоз-
можно, как невозможна гравитация без чего-нибудь такого, что нужно «гравитировать». 

Этот универсальный закон, но реализация его порождает проблему внешней реаль-
ности. Нельзя согласиться с тем, что поэзия русского модернизма - это «поэзия беспред-
метного, когда предметом поэзии является она сама как растворитель предметности, как 
преобразователь вещного мира в мир вещания» [3, с. 75]). В связи с этим вспомним, 
что А. Блоку мешал писать именно Л. Толстой, вспомним, что как только символизм 
осознает себя как строй философско-поэтического мышления, появляется категория 
реалистического символизма. Символизм и как теория, и как практика отнюдь не тре-
тирует жизненную реальность таки, символист фиксирует «ощущение ощущения, во-
сприятие восприятия» [3, с. 36], но с существенной оговоркой, что в них продолжает су-
ществовать воспринимаемый предмет. С одной стороны, она действительно преобразует 
предметный мир, но, с другой стороны, делает это таким образом, чтобы читатель мог 
сам и масштабы преобразования оценить, и усилия поэта, и самое главное – не само по 
себе вещание («Все в мире лишь средство для звонко-певучих стихов»). Здесь все, о чем 
поется, в слове сохраняется и нуждается в узнавании (мандельштамовская «выпуклая 
радость узнаванья» именно отсюда). 

Яркий пример – брюсовское стихотворение «Творчество» («Тень несозданных со-
зданий…»). С одной стороны, можно сказать, что обстановка брюсовского рабочего ка-
бинета, которая описывается в воспоминаниях Ходасевича, полностью «растворена» в 
«фиолетовых руках» и прочих прелестях «вещания»… Но, по-моему, она все-таки долж-
на быть узнана, хотя бы для того, чтобы домашность творчества ощутить, чтобы загадка 
прямо из знакомого вырастала. 

М.Л. Гаспаров трактует и брюсовское «Творчество», и стихотворение И. Анненского 
«Идеал» как вполне рационально построенные ребусы, загадки с отгадкой. О стихотво-
рении И. Анненского он пишет: «Стихотворение описывает простую картину: вечерняя 
библиотека. читатели постепенно расходятся, гася на своих местах газовые лампы. На 
эту реальность указывают, пожалуй, всего три слова: «столы», «страницы», «газ»» [4, с. 
33] . Но эти слова могут указывать и на другую реальность. Это может быть вечерний 
ресторан: «И скуки черная зараза / От покидаемых столов». А если учесть зеленый цвет 
(«И там, среди зеленолицых»), а также мотив игры с судьбой («Постылый ребус бытия»), 
то это может быть игорный зал, который покидают игроки. То есть, слово тут стает 
своеобразный рубежом между внутренним миром творческого субъекта и жизненной 
реальностью, оно построено так, что создает множество толкований, но одновременно 
содержит в себе и очевидные пределы для этих толкований. Таким образом, перед нами 
не «однозначное иносказание» [4, с. 38], не шифр с соответствующим ключом. С одной 
стороны, слово вроде бы отрывается от своего словарного значения и, следовательно, 
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от предметного мира, на него накладываются эмоциональные и музыкальные ассоци-
ации. С другой стороны, связь окончательно не разорвана, реальность не растворена в 
«вещании», в видении творческого субъекта, что слово это живет в как раз между ними, 
но не сводится ни к тому, ни к другому. И, собственно, символизм – не столько «эпоха 
расплывчатости», как пишет тот же М. Гаспаров, (хотя с точки зрения языкового слова 
и предметного мира это, конечно, вполне адекватное восприятие), а движение через эту 
расплывчатость к такой семантике слова, которая разные сферы соединяет друг с другом.

В этом смысле очень симптоматично, что А. Блок в своих высказываниях о поэзии 
постоянно сопрягает понятия ритма и пути, тем самым постулируя взаимообусловлен-
ность творческого голоса и жизненной реальности: «Только наличностью пути опред-
еляется внутренний такт писателя, его ритм, всего опасней – утрата этого ритма» [5, т. 5, 
с. 370]; «В сознании долга, великой ответственности… художник находит силу ритми-
чески идти существенно-необходимым путем. Здесь только можно узнать, руководит ли 
художником долг – единственное проявление души человеческой в наши безрадостные 
трудовые дни» [5, т.5, с 238].

Собственно, на этом и основана поэтическая индивидуальность, на взаимообращен-
ности ритма и пути, причем категории эти взаимно конгруэнтны потому, что находится 
на границе жизни и творчества, связывают их воедино при их изначальной разобщеннос-
ти. Ритм и путь оказываются теми условиями, на которых возможно построить единство 
жизни и творчества, ведь и то, и другое, так или иначе представляют собой внесение за-
кономерности (именно как закона и меры) в жизненный хаос, ведь «из хаоса рождается 
космос» [5, т.6, с. 161]. Без этих закона и меры оказывается невозможным существование 
поэта ни в жизни, ни в творчестве: «Современный художник – искатель утраченного рит-
ма, утраченной музыки, тороплив и тревожен. Он чувствует, что ему осталось немного 
времени, в течение которого он должен или найти нечто, или погибнуть» (5, т. 7, с.211). 
Собственно, вот это напряженное ощущение на грани жизни и смерти, - одна из зако-
номерностей бытия поэта. В силу иноприродности совмещенных в одной человеческой 
индивидуальность разных законов и разных мер, оно не может не быть трагедийным.

В серебряном веке поэт стоит перед выбором: сознательно выбрать свой голос и свой 
ритм, с помощью этого ритма трансформировать свою жизнь как некое случайное стече-
ние обстоятельств в путь как уникальное, закономерное и ответственное единство жизни 
и творчества, или (другой вариант) растворив свое творческое «я» в чужих словах, во 
«всех напевах», разыграть свое жизненное «я» по законам искусства, утвердив себя та-
ким образом как творческую индивидуальность не в искусстве, а в жизни, ведя себя как 
художник, а не как человек. В первом случае человек сознательно выбирает трагический 
исход, во втором же трагедия разыгрывается сама по себе, и начинает играть человеком.

Поэтическое слово здесь стоит между двумя реальностями. С одной стороны – ре-
альность сакральная в самом общем смысле, с которой поэтическое слово роднит, во-
первых, мышление символами, во-вторых, представление о настоящем как о воспомина-
нии прошлого. С другой стороны, перед поэтом находится жизненная реальность, которая 
в системе мировидения модернизма осмысляется как хаос. Собственно, необходимо было 
понять жизненный хаос с помощью религиозного космоса, обратить их друг к другу в неко-
ем взаимопроникающем освещении, вочеловечив жизнь, приблизив религию к конкретной 
личности с ее духовными проблемами, главная из которых – она сама.
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У статті представлено творчість О. Пушкіна у дзеркалі концептуальних положень 
І. Франка, І. Дзюби, Є. Сверстюка і С. Бураго, розкривається їхня діалогічна позиція до 
російського поета, акцентується актуальність порушеної проблеми в духовному жит-
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Пушкин – наше всё...
Аполлон Григорьев

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется

Федор Тютчев 

Вибір теми – не є випадковістю, як і невипадково узято за епіграф крилатий вислів 
Аполлона Григор’єва: «Пушкін – наше все», який у цій статті буде функціонувати у сві-
домій парафразі: «Пушкін і наше все», тому що присутність О. Пушкіна у дзеркалі укра-
їнської ментальності постає в парадигматичних відносинах – Свій / Інший, а іноді в чітко 
вираженій опозиції: Свій / Не-свій. Така ситуація простежується вже у Передньому слові 
І. Франка до шевченківського «Перебенді» (1840). Ця стаття примітна тим, що вона всім 
своїм змістом свідчить: І. Франко не лише розширює, поглиблює й уточнює саме теоре-
тичне поняття – вплив, характеризуючи водночас складний, іноді негативний характер 
так званого впливу «російської школи» на українську літературу, в т. ч. й пушкінського, 
на Т. Шевченка, а й стає в діалогічні відносини з О. Пушкіним з кардинальних питань, 
виходячи з власних художньо-естетичних та політичних поглядів, на що вказував у своїй 
останній книзі «Иван Франко: взгляд на литературу» (2017) Л. Фрізман (1935 – 2018) 
[Див.10, с. 14 – 13]. Враховуючи досягнення сучасного пушкінознавства, український 
учений принагідно зауважував, що «сегодня иные комментарии Франко к пушкинским 
стихам могут вызвать снисходительную улыбку» [10, с. 372], але при цьому підкреслю-
вав, що франкові згадування російського поета «свидетельствуют об устойчивом внима-
нии и осведомленности о Пушкине и о серьезности сделанных им выводах» (курсів мій)
[10, с. 369]. У цій фрізманській фразі акцентуються два ключових словосполучення – 
устойчивое внимание (стійка увага) та серьезность выводов (серйозність висновків). 
Свідченням правоти Л. Фрізмана є той факт, що І. Франко в 1914-му р. «совершил под-
линный переводческий подвиг. На протяжении восьми месяцев, преодолевая приступы 
тяжелой болезни, он подготовил издание драматических произведений Пушкина» [10, 
с. 374]. Л. Фрізман слушно наголосив, що І. Франко не розказував про О. Пушкіна, а 
показував його [10, c. 371], вочевидь бажаючи, щоб читач сам проникав у смисл пуш-
кінського вірша [див10, с. 374]. Проте письменник, ідучи, на щастя, від власного ро-
зуміння пушкінських текстів [див.10, 371], не тільки не приховував свого ставлення до 
них, а іноді навпаки полемічно загострював свою незгоду. Як відомо, наприкінці 80-х рр. 
ХІХ ст. І. Франко, котрий вболівав за долю насамперед українського селянства, протесту-
ючи проти несправедливості соціально-політичного устрою царської Росії, палко, кате-
горично й безкомпромісно відстоював ідею служіння інтересам народу, а тому і звернув 
особливу увагу на шевченківський твір – «Перебендя», побачивши в ньому поступки 
неприродної для Т. Шевченка теорії «мистецтво для мистецтва», учиненим ним начебто 
під впливом А. Пушкіна, вірші якого український поет добре знав. Ось чому І. Франко-
критик, почавши свій аналіз з проблеми чужого впливу, акцентував його негативну роль: 

«Ми помилились би, – пише І. Франко, – коли б твердили, що все традиційне, що 
стрічаємо в поезії Шевченка, взяте було тільки з польської літератури. Певна річ, що 
коли не на основну ідею і не на моделювання постаті кобзаря, то хоч на форму і спосіб 
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трактування речі деякий вплив мала й школа російська, котру Шевченко перехопив, жи-
вучи в Петербурзі від 1831 року» [9]. 

На перший погляд, такий вступ, увесь роздумливий франківський дискурс початко-
вих фраз статті надавав всі підстави очікувати всебічного аналізу, ймовірно неоднознач-
ного іноземного впливу. Проте цього не сталося: І. Франко, вилаштувавши ряд флагманів 
трьох національних літератур: Пушкін – Міцкевич – Шевченко, відразу переходить до 
одного з найважливіших питань: призначення поета:

«Ідея протиставлення поета окружаючій його суспільності з особливою силою в лі-
тературі російській виражена у Пушкіна» [9].

І тут – раптом! Як вибух, різко прискорюється ритм фраз і змінюється вся тональність 
Франкового дискурсу, у ньому звучать уже ноти звинувачення, уїдливої іронії й обурення:

«В віршах «Поэт» і «Чернь» Пушкін з поета-пророка, вчителя і реформатора ро-
бить (характерно!) поета-жерця. Він не служить «черни», товпі, але тільки чистій штуці; 
пісня його – то «священна жертва». Горацієве «odi profanum vulgus» повторює Пушкін з 
подвоєною, брутальною силою.

Подите прочь, – кричить він до товпи, – какое дело
Поэту мирному до вас?
В разврате каменейте смело!
Не оживит вас лиры глас!
Душе противны вы, как гробы.
Для вашей глупости и злобы
Имели вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры.
Довольно с вас, рабов безумных!

Всяка суспільна діяльність видається Пушкіну огидою для поета («жрецы ль у вас 
метлу берут?»). Поет не підлежить нічиєму осудові, не потребує народної любові. «Поэт, 
не дорожи любовию народной, – говорить Пушкін в р. 1830 в вірші Поэту. – Ты царь, 
живи один!.. Ты сам свой высший суд». З того погляду ударив Пушкін і на Міцкевича, з 
котрим дружив давніше, ударив іменно за те, що Міцкевич співає для товпи» [9].

Певна річ, що ціла натура Шевченка, повна любові до бідних і покривджених і 
ненависті до кривдників, мусила противитися тим диким поглядам Пушкіна-об’єктивіста. 
По тій дорозі Шевченко не міг іти за ним. [9].

Увесь стиль цього уривка – риторичні прийоми, способи цитування – свідчать про те, 
що І. Франко звинувачує О. Пушкіна навіть у зраді давній дружбі з Міцкевичем; він гнів-
но розриває пушкінський вірш вставною фразою від себе: «кричить він до товпи», його 
лексика набуває все більшої експресивності: дикі погляди Пушкіна-об’єктивіста, по-
двійна брутальна сила тощо. І це все при тому, что І. Франко високо цінував російського 
поета, усвідомлюючи його геній, називаючи велетнем [8, с. 275], великим і корифеєм [8, 
с. 70]. Проте, ще раз акцентуючи послідовний демократизм І. Франка, виявлений в оцін-
ках творчості Пушкіна, зауважимо, що детально, обґрунтовано і виважено ця проблема 
на сьогодні висвітлена Л. Фрізманом [див.:10, с. 368 – 385], що дає змогу зупинитися 
лише на одному аспекті – ставленні І. Франка до естетичної доктрини «мистецтво для 
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мистецтва». Як відомо, у певний період великий Каменяр, щиро поділяючи свої погляди 
на літературу з поглядами М. Добролюбва, готовий був ставити на другий план естетичні 
вартості художнього твору. Саме про це йшлося в його статті «Писарєв» (1889), де пись-
менник акцентував ті думки, які він ще 1878 р. озвучив у статті «Література, її завдання 
і найважніші ціхи»:

«Після Бєлінського по короткій перерві, – зазначено І. Франком, – виступає Добро-
любов, котрий, відкинувши набік всяку естетику, стає на ґрунті чисто суспільнім, гово-
рить не о творах белетристичних в приложенню до законів естетики, але говорить при 
спосібності белетристичних творів о явищах дійсного життя і причинах, викликуючих 
такі явища» (курсив мій. – Л. О.) [8, с. 67].

Безсумнівно це і сприяло тому, що І. Франко певною мірою перебільшив пушкін-
ський вплив, коли писав: «Та все-таки й від того напряму невеличка тінь лягла на твір на-
шого поета» [9]. Тут важливо визначити суттєву рису І. Франка-критика, яка в сучасному 
літературознавстві набуває свого розвитку: він не обмежувався лише обґрунтуванням 
своїх зауважень, а й робив суттєві кроки, щоб зрозуміти, чому з’явилася ця, на його 
думку, вада:

«Не забуваймо, – пише він, – прецінь же, що як артист-маляр він тоді був учеником 
Академії художеств, де того часу панував ще фальшивий класицизм, на розріз противний 
тому живому реалізмові, за яким він майже несвідомо пішов у своїй поезії, і що там, в 
Академії мусив він від Брюллова і других набратися естетитчних формулок о чистій, 
божественній штуці» [9]. 

З цих слів випливає, що І. Франко задовго до Г-Ґ. Ґадамера, правда, дещо в іншому 
ракурсі, сприяв встановленню того приципу діалогічних відносин, який був сформулю-
ваний німецьким філософом у своїй відповіді Ж. Дерріда:

«… не йдеться про спробу використати чиюсь слабкість, щоб доказати свою рацію, а 
йдеться про намагання будь-яким шляхом підсилити точку зору іншого так, щоб ця точка 
зору дедалі просвітлювалась» [3, 224].

І тому франківське «не забуваймо» не є звичайною «мовною фігурою» – це заклик до 
розуміння, до просвітлення. Цей принцип розуміння / просвітлення, на нашу думку, різ-
ноаспектно і в різний спосіб вживається і розвивається – в т.ч. й у ставленні до О. Пуш-
кіна и не лише до нього – в високому сучасному українському літературознавстві – 
в працях С. Бураго, І. Дзюби, Є. Сверстюка, Л. Тарнашиської, Л. Фрізмана та ін. 

Водночас процитований фрагмент із тексту «Переднього слова до «Перебенді» про-
яснює й причини франківської реакції: це уже не просто обурення, а й утвердження влас-
них демократичних позицій та реалістичних художньо-естетичних поглядів: фальшивий 
класицизм, набратися естетичних формулок о чистій, божественній штуці…

У цих словах легко вловлюються гіркота і рішуча незгода / протест письменника-
критика проти такого «чужого» впливу і біль у навіть, здавалось би, нейтральних фразах: 
«А формулки такі фатальним способом завсігди породжують погорду або хоч легкова-
ження до живих людей і їх потреб» [9]. 

Ось чому І. Франко закидає не без докору Т. Шевченкові: 
Таку тінь легковаження, не зовсім згідного з духом цілої поеми, стрічаємо в закін-

ченні Перебенді, де поет похваляє свойого кобзаря за те, що найкращі свої пісні виспівує 
серед степу на могилі, «щоб люди не чули», і ще радить йому: 



248

А щоб тебе не цурались –
Потурай їм, брате!
Скачи, враже, як пан каже:
На те він багатий.

Не помилимось, запевняючи, що в словах тих чути одгук пушкінського «не ожи-
вит вас лиры глас» і що подиктовані вони тим же загальноромантичним поглядом, що 
й слова в Міцкевичевій «Improwizacji» («Nieszczęsny, kto dla ludzi głos i język trudzi»), 
немов-то товпа зовсім неспосібна розуміти високі думки поета і відплачується за них 
тільки насміхом та цуранням. Сам Шевченко швидко покинув такі погляди і сам на 
собі дізнався, що товпа, особливо інтелігентна товпа, зовсім не таке невдячне поле для 
насіння «божого слова» і що поетові, так як усякому діячеві народному, треба орати свою 
ниву і сіяти слово, треба говорити огненними словами,

щоб слово пламенем взялось,
Щоб людям серце розтопило…
Те слово, божеє кадило,
кадило істини.

Наведені в закінченні «Перебенді» слова доказують, що поет, пишучи сю неве-
личку поему, не досить ще ясно зрозумів завдання поета або занадто улягав традиції 
романтичної чи об’єктивної антисоціальної школи» [9].

Уважно вдивляючись у франківський текст, варто замислитись над таким виразом 
письменника: «…чути одгук пушкінського “не оживит вас лиры глас…”», але не с по-
зицій альтернативи: правий І. Франко чи не правий, так – ні. Коректною може бути інша 
точка зору: і так, і ні. 

Це – так: І. Франко був правий, бо відповідав тим запитам свого часу, що постали не 
лише перед Україною, а й перед країнами Західної Європи, і на які реагувало – досить 
згадати І. Тена і Е. Золя – красне письменство. До того ж на позицію І. Франка впливали 
соціально-політичні особливості, що виникали з важких історичних обставин, у яких 
опинилася тоді Україна: вона не тільки не мала своєї державності, а ще була і поділена 
між Росією та Австро-Угорщиною. Важке становище поневоленого народу змушувало 
його «наступати на горло власної пісні», хоча він завжди залишався художником навіть 
у своїх критичних статтях, чи то «Еміль Золя, його життя і писання» (1989) чи «Тен як 
історик французької революції» (1908), що переконливо довів Л. Фрізман [Див.: 10].

І істини заради не можна не зазначити – а в цьому і правота І. Франка, –що сьогод-
ні його думки про призначення письменника, висловлені ним у «Передньому слові до 
«Перебенді», є актуальними, тому що сучасні митці фактично оминають проблеми со-
ціального життя людини. І роман Ліни Костенко «Записки самошедшего» залишається 
майже поодиноким випадком.

Але звернення до шевченківського тексту у зіставленні його з текстами О. Пушкіна 
не лише призвело до дискусії в 1889 (І. Франко – О. Каниський), а й продовжує призво-
дити до інших інтенцій і ставлень. По-перше, сьогодні вже ніхто не сумнівається в тому, 
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що у пушкінському контексті йдеться про свободу творчості (твір письменника треба 
оцінювати за його законами). 

Однак, на нашу думку, шевченківський текст, зокрема в таких рядках: «Він їм тугу 
розганяє, / Хоть сам світом нудить» – несуть у собі відбиток щирого визнання само-
тності поета, який, вселяючи силу духу в Інших, не може розкрити свого болю ні перед 
ким, крім Бога. Проте це лише маленька риса психологічного характеру, яка, сподіває-
мось, може слугувати своєрідним доповненням до об’єктивних висновків І. Дзюби, ко-
трий не лише схилився в бік О. Кониського, що «бачив джерела мотивів твору в самому 
українському житті, речником якого був Шевченко», схилився з певною обережністю, 
роздумливо, цитуючи вислів М. Антоновича: «ближчим до правди був Кониський» (кур-
сив мій. – Л. О., [4, 98], а й завдяки глибокому аналізові просвітлив (зрозумів) і тим 
самим, підсиливши їхню позицію, дійшов до якісно нового теоретичного обґрунтування 
поняття вплив. Важливо звернути увагу і на те, що І. Дзюба невипадково з особливим 
смисловим акцентом наголошує на слові зрозуміти: 

«А щоб зрозуміти, наскільки кобзар не є просто сліпий чи мандрівний співець…по-
слухаємо… Івана Прижова – ще одного щирого друга української, культури, близького до 
революційних демократів ХІХ ст.: <“…кобзар співає не тому, що пісні – його промисел, а 
в силу своєї поетичної натури: він не може не співати, він піснею заспокоює свою душу” 
<…> Шевченко вклав дуже неоднозначний зміст в образ свого Перебенді… Поетичне 
слово – дар Божий, його володар непідвладний людському судові, незміримий людською 
міркою, але він також людина серед людей і мусить чинити свою місію, скріпляючи сер-
це і втолюючи людську потребу в слові розради, але й слові правди» [4, 96 – 97]. 

І хоча у цьому фрагменті не згадується ім’я О. Пушкіна, але за фразою: «Поетичне 
слово – дар Божий, його володар непідвладний людському судові…» – криється й інше, 
ніж у І. Франка, розуміння І. Дзюбою пушкінських віршів «Поэт» і «Чернь». Важливо і 
те, що І. Дзюба, делікатно висловлюючи – всупереч І. Франкові, але з повагою до нього 
і не у всьому – власну контроверзійну думку, водночас майстерно і тонко висвітлював і 
Франкову душу, і душу Т. Шевченка. Особливість дискурсу вченого полягає в тому, що за 
суто науковим текстом, за логікою теоретичних роздумів постають живі люди.

Підсумовуючи розмисли над «Переднім словом до «Перебенді» І. Франка, варто під-
креслити, що тут письменник передусім палко виступив як народний трибун, бурхливо 
і пристрасно реагуючи на слово чернь і пушкінський вираз «не дорожи любовию народ-
ной». У подальших своїх підходах до доробку О. Пушкіна – при збереженні ним діало-
гічних відносин з поетом, не поступаючись своїм демократичним принципам – І. Франко 
віддасть перевагу об’єктивному і зваженному аналізові, особливості якого детально оха-
рактеризовані Л. Фрізманом [Див.:10]. 

Але питання про вплив О. Пушкіна на творчість Т. Шевченка не зникає зі сторінок 
української літературознавчої думки і супроводжується теоретичним поглибленням са-
мого поняття вплив, що безумовно сприяє глибокому пізнанню й розумінню / просвіт-
ленню творчості та світоуявлень не лише цих двох корифеїв російсьйскої та української 
літератур. Особливо продуктивною є думка І. Дзюби, що має яскраво виражений мето-
дологічний характер:

«… варто, мабуть, говорити, – пише І. Дзюба, закликаючи до роздумів, – не тільки 
(і, може, не стільки) про впливи, як типологічну схожість (або несхожість). Типологічні 
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порівняння – з погляду як схожості, так і несхожості (несхожого в схожому і схожого в 
несхожому) поглиблюють розуміння літературного явища, ставлячи його в історико-літе-
ратурний контекст і самий контекст розгортаючи новими гранями» [4, с. 258].

Це важливе теоретичне положення, що надає можливості, зіставляючи співзвучні 
твори, які виникли незалежно одне від одного, у такому вимірі, коли вони своїм змістом 
безпосередньо вступають в діалог між собою у свідомості реципієнта в момент їхнього 
сприйняття ним, і тим самим не лише глибше розкривають перед ним різноманітні і 
складні сторони життя, а й і спонукають до порушення нових проблем. Стимулююча 
роль думки І. Дзюби очевидна, і тому сприяє його дискурс. Ось один із таких важливих 
моментів у темі Пушкін – Шевченко в монографії ученого «Тарас Шевченко. Життя і 
творчість» (2008):

….«... Шевченкові “Гайдамаки”, – пише І. Дзюба, – були новим словом, утверджува-
ли примат фактів народного життя над літературними стереотипами.

Можливо, не зайве буде згадати, як пояснював Пушкін відсутність у тогочасній ро-
сійській літературі драми і трагедії. “Драма никогда не была у нас потребностью на-
родною”. На заході трагедія “родилась на площади”». «Трагедия наша, образованная по 
примеру трагедии Расина, может ли отказаться от аристократических своих привычек, от 
своего разговора, размеренного, важного и напыщенно благопристойного? Как ей пере-
йти к грубой откровенности народных страстей. К вольности суждений площади?.. Це 
написано 1830 рогу з приводу драми М. Погодіна “Марфа Посадница”, але може бути 
сприйняте і як мотивація “Бориса Годунова”. Немає жодних підстав говорити про якийсь 
вплив цієї концепції на Шевченкових “Гайдамаків”, але “грубая откровенность народ-
ных страстей” і “вольность суждений площади” тобто полнокровна картина народного 
зриву, в них очевидна» [4, c. 143 – 144].

Уже вступна теза з цього фрагменту: «Шевченкові “Гайдамаки”… утверджували 
примат фактів народного життя над літературними стереотипами», – формує уяв-
лення про такий внесок Т. Шевченка в українську літературу, який ставить її на новий 
щабель розвитку. Згадування О. Пушкіна, «надання йому слова», в якому він характери-
зує стан драми у той час в російській літературі не лише підкреслює вагомість шевчен-
ківського внеску, а й ставить, наприклад, питання про схожість / несхожість менталь-
них рис обох народів. 

Осмислюючи в широкому історичному та історико-літературному контексті відно-
сини творчих світів Т. Шевченка і О. Пушкіна в парадигмі Свій / Інший, не оминаючи 
гострих тем (Кавказ і польське повстання 1831) під кутом зору «Пушкін і наше все», 
І. Дзюба послідовно, с позицій реалізує Шевченків заповіт: «І чужому научайтесь, й сво-
го не цурайтесь...». Теж саме можна казати, коли йдеться про Петербург і петербурзькій 
текст, частиною якого є художня концепція Т. Шевченка. Про те, що актуальність цієї 
теми не щезає, яскраво свідчить вихід монографії Ю. Барабаша «Коли забуду тебе, Єру-
салиме… Гоголь і Шевченко» (2011).

Аналіз фундаментальної праці І. Дзюби «Тарас Шевченко. Життя і творчість» дово-
дить, що і за своїм змістом, і пафосом, і гуманістичною спрямованістю вона виходить за 
межі лише національних інтересів і набуває загальнолюдського значення.

Дещо з іншого боку, звертаючись до постаті О. Пушкіна, підходив до проблеми Свій 
/ Не-свій Є. Сверстюк. Його книга «Гоголь і українська ніч: есеї» (2015) ще не оцінена 
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повною мірою та потребує пильної уваги дослідників. Але і тепер очевидно новаторство 
Є. Сверстюка, яке полягало у проникливому психологізмі і глибокому розумінні всієї діа-
лектики взаємодії «свого» і «не-свого», переконливо доводячи, що у цій ситуації набуває, 
а що й втрачає людина. До речі, цю проблему не оминав у своїх творах і О. Пушкін, яка 
ґрунтовно представлена В. Мусій у монографії «Образ “cвоего”, “юного”, “чужого” в 
русской прозе первой половины ХІХ века» (2011), в розділі «Оппозиция “cвое – чужое – 
иное” как проявление социальных противоречий» [6, c. 63 – 97], де, зокрема, доведено, 
що «исследование концептосферы дает возможность судить о человеке в произведениях 
А. С. Пушкина с точки зрения особенностей его ментальности, в том числе и пережи-
вании им угрозы по отношению к “cвоему” со стороны “чужого”» [6, c. 97]. Ось, пред 
такою загрозою опинився й М. Гоголь, про що йдеться в есеї «Міт про Гоголя і Пушкіна». 
Спираючись на факти, Є. Сверстюк доводить, що М. Гоголь, не зрікаючись від О. Пуш-
кіна до кінця своїх днів, залишався самим собою: «И багато хто, – пише він, – задумався 
над тим, що між Гоголем і Пушкіним ніколи не було глибокої духовної спільності – чи то 
в розумінні спільної історичної пам’яті, чи то в сенсі релігійному, чи в сенсі житейсько-
побутовому? Історична пам’ять була різною…» [7, с. 222]. 

Сама назва книги Є. Сверстюка: «Гоголь і українська ніч», – її метафоричність, на-
штовхують реципієнта на роздуми і нові інтенції. Завдяки неї О. Пушкін і М. Гоголь 
опиняються у стані діалогу. 

О. Пушкін: «Тиха украинская ночь...» («Полтава») – реакція / питання М. Гоголя: 
«Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи!» («Майская ночь»)... 
У свій час на це відригував В. Маяковський у вірші «Долг Украине», а в наше сьогодення 
кличе до пошуків неупередженої істини. 

О. Пушкін був у центрі уваги і С. Бураго, який у своєму сприйняті висвітлював у 
творчості російського поета те, що є своїм й для української ментальності й набирає 
все більшої актуальності у наш час. «Для Пушкина, – зазначає він, – критерий челове-
ка, если хотите как создания божьего, главный и основной» [2, с. 483]. Але при цьому 
звертав увагу й на естетичні аспекти. Своїм абсолютним слухом С. Б. Бураго уловлю-
вав той симфонізм в поезії, який чітко так чи інакше відчувається в пушкінській поемі 
«Медный всадник», що підсилювало бурагівске усвідомлення О. Пушкіна як абсолютної 
цінності в історії культури» [Див. дет. 2, c. 481]; «Главное в Пушкине, – писав учений, – 
это все-таки решительная его обращенность к наиболее внутреннему, что может быть в 
человеческой личности, и в самом как поэте» [2, c. 481]. І далі: «У Пушкина это было 
ни что иное, как универсальное и принципиальное отрицание подавления человека как 
такового» [2, c. 483]. 

Отже, навіть цей короткий огляд свідчить, що актуалізована в українському літе-
ратурознавстві увага до творчості О. Пушкіна водночас спрямована на неупереджене 
осмислення унікальності українського красного письменства як самостійного й своєрід-
ного явища, що яскраво постало серед літератур інших народів, створюючи яскраву і 
неповторну модель світу, утверджуючи демократичні ідеали і рішуче входячи з власним 
голосом у діалогічні відносини по кардинальним соціально-політичним, художньо-ес-
тетичним та філософським питанням, в т. ч. й онтологічного порядку, насамперед із ро-
сійською літературою. Треба зазначити, що стремління до об’єктивного висвітлення вза-
ємодій між культурами двох слов’янських народів сьогодні проявляється й в російському 



252

літературознавстві, про що, зокрема, свідчить вихід у Москві монографії О. С. Крюкової 
«Романтический образ Украины в русской литературе ХІХ века» (2017), яка, за тверджен-
ням керівника Центру українських досліджень Інституту Европи Російської академії 
наук Віктора Мироненка, «вносит нескольколько ярких штрихов в весьма унылую кар-
тину современной русской украинистики» [5, c.7]. 
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А. ПУШКИН В РЕЦЕПЦИЯХ И. ФРАНКО, И. ДЗЮБЫ, Е. СВЕРСТЮКА И 
С. БУРАГО

В статье представлено творчество А. Пушкина в зеркале концептуальных поло-
жений И. Франко, И. Дзюбы, Е. Сверстюка, С. Бураго, раскрывается их диалогическая 
позиция по отношению к русскому поэту, акцентируется актуальность поднятой про-
блемы в духовной жизни современного общества, характеризуются методологические 
подходы и специфика дискурса украинских ученых.

Ключевые слова: анализ, влияние, демократизм, диалог, текст.
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ПРО ДВІ ТЕМИ У ТВОРЧОСТІ МИХАЙЛЯ СЕМЕНКА

Дослідники творчості Михайля Семенка давно вже визначили, що поезія лідера 
українського футуризму у багатьох вимірах – жанровому, образному, ритмічному, лек-
сично-синтаксичному – складна, багатолика, формалістична, експериментальна. Та по-
над усе – це поезія граничної емоційно-інтелектуальної напруги, високого художнього 
рівня, вражаючої автобіографічної відвертості. А ще поезія М.Семенка тематично бар-
виста й різноголоса. 

 Та навіть цій барвистості поезії М.Семенка притаманні наскрізні теми, які форму-
ють важливі образно-тематичні вузли у спадщині лідера українського футуризму, серед 
них – теми весни і степу, неодноразово оспівані в ліриці, а згодом – у поемах/поезофіль-
мах «Весна» і «Степ». 

Уперше весна згадана в ранньому вірші М. Семенка «Про минуле» (26.IV.1912. Пе-
тербург), де зринають образи дитинства, садочка, дитячих ігор, і бажання: «Щасливі літа 
й весни – ще б вас пережить…». У вірші «Про молодість» (3. V. 1912. Петербург) поет 
обіцяє: «Про весняні квітки не замовкну співать, / Доки з світу прийдеться тікать». У 
цей же день з’являється вірш «Весна у місті» із промовистим першим рядком «І в місто 
це, велике і страшне, весна прийшла…». Розвиваючи тему страшного міста, М. Семенко 
пише про майнову нерівність його мешканців та вдається до майже шевченківських ін-
вектив на адресу багатіїв. Тут навіть сонце «світить – та не всім», тут автомобілі «панів 
пузатих» у квітках, тут багатії насолоджуються філософією, книжками, технікою та на-
укою, а ті, що живуть у льохах, залишаються без квітів, бо «квітки у льохах не ростуть», 
бідні задовольняються трактирами, п’яними жінками, вічними муками, вічним сном, ві-
чними путами і болячками на тілі. 
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Більш оптимістичні картини весни знаходимо у вірші «Молитва» (20. VІІ. 1912), на-
писаному в Хоролі, куди М. Семенко, студент Петербурзького психоневрологічного ін-
ституту, прибув на канікули: 

   Хай пісня проснеться у грудях моїх, 
   Хай знову засяє у серці весна,
   Хай мрія в надіях весняних святих
   Зникає і знов вирина! 
Поетичні весняні окрушини зринають у різних віршах, створених у Петербурзі. От 

в 1912 р. поет зустрічає дівчину «весною веселою» («Згадую дівчину…»), бачить, як 
весною над річкою «життя з-під снігу піднялось» («Prelude»), під час завірюхи він за-
питує: «Коли ж весна вже прилетить?..» («Метелиця»). А наступного року 8 березня в 
Києві зізнається, що любить, коли «щебече й сміється у грудях / Струмок буркотливий 
весняних пісень» («Як ллється проміння»)… Зауважимо, що весна не раз згадується у 
віршах написаних влітку чи взимку, як от датований 13 грудня 1913 р. вірш «Роси і квіт-
ки», де згадуються «проблиски ясні весни», чи вірш «Зима» написаний 17 серпня 1914 р. 
І навпаки, у віршах, створених у березні-травні, образи весни зникають, поступаючись 
місцем осіннім мотивам. Свідчення цьому – київський вірш «Осінь жовта», датований 
2 квітнем 1913 р., та вірш «Осінь», написаний 24 серпня 1913 р. У вірші Семенка «При-
роднє», із підзаголовком «Весняна поезійка», створеному 28 квітня 1914 р. у Києві, чи 
не вперше детально описана весна, коли «просипається природа», «вдягає шати нові», 
всюди пахощі, мов сомнамбули, бродять закохані («ніщо не потрібне їм / бути вдвох / 
парку серед бузку/ … нічого не бачуть крім очей»). Весні присвячено й київський вірш 
«1-V- 914», в якому переважає прославляння «веселого дня молодої весни»… – першого 
дня травня 1914 р. 

Урбаністичним настроєм сповнено київський вірш «Весна» датований 27 травня 
1918 р. Минуло шість років після того, як поет оспівував прихід весни в «велике і страш-
не» місто. Нині він уже не жаліє весни, не боїться міста: весна сліпить тих, хто сидить у 
кав’ярні, їх це не бентежить (пози їх недбалі, вони ними кокетують), панночки нудьгу-
ють, в їх «душах… цвяхко». Ліричному герою хочеться пива, свіжого повітря і – «щоб з 
рельсів зійшов трамвай», словом, «був май». 

Одну з перших згадок про степ знаходимо у ранньому вірші М. Семенка «Тіні ми-
нулого», написаному 30 серпня 1912 р. у Яреськах, де поет пише: «Тяжко на степ наш 
розлогий дивитися, / Тяжко з неволею птасі миритися…»

У вірші «Дихають квіти» (21 березня 1913 р. Київ) поет пише про трави, що «зітха-
ють в степах». Згадується степ у вірші «Осінь жовта» (2 квітня 1913 р., Київ) – тут «степ 
розлогий зажурився, / Туманом він густо вкрився, / - Смерти скрізь привіт». У Хоролі 9 
жовтня 1913 р. рядками вірша «Прощання» поет запитує: 

   Що краще є лісів зелених,
   Степів шовкових, запашних,
   Буяння пахощів південних,
   Пташок веселих, голосних?
Степ фігурує у петербурзькому вірші «Заклик» (датований 25 листопада 1913 р.); це 

один із кількох віршів, написаних після відвідин М. Семенком вечора російських футу-
ристів, що відбувся у Психоневрологічному інституті: 
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  Гартуйте дух. Пора на волю.
  Тікають степом вороги…
До бігу «степами розлогими» поет закликає у вірші «Поезопісня» (27 листопада 

1913р., Петербург); прикметно, що саме в цей час у майбутнього футуриста з’являються 
паростки словотворчості, яка згодом стане візитівкою М. Семенка і його послідовників). 

 Врешті, образи рідних просторів надихнули М. Семенка на вірш «В степу»:
  Дзвінкий дзвіночок розлягається
    В степу
  Моя душа відпочиває 
    На снопу
    
  Де простяглися скрізь копами
    Навкруг жита
  Де тихо віє десь над нами 
    Журба свята 

  А тиха ніч крилами має
    В степу
  Моя душа відпочиває
    На снопу.
Написаний 2 грудня 1913 р. в Києві вірш відтворює звичну для української поезії 

ідилічну картинку мирного степу з копами змолоченого жнива. А ось у вірші «Річка 
душі» (8 грудня 1913 р., Київ) поет вдається до схрещення притаманних українській 
поезії усталених образів із неологізмами, утворених поєднанням кількох слів в одну лек-
сему, як от рядку: «злототемний простягсяскрізь степ». 

  5 лютого 1914 р. М. Семенко записує знаменний вірш «В степу», який запо-
чатковує мовностилістичні експерименти поета-футуриста:

  Вн с ті 
  пі к к к 
  нуп
  льо лі льо п 
  ні с вн к 
  пі
  льо вн ль ті 
  пі с к к 
  ну лі льо льо 
  тк 
Спроба прив’язати до назви вірша – «В степу» – використані у тексті звуки й звукос-

получення результатів не дала. Зафіксовані в рядках звукосполучення (льо – п’ять разів, 
лі – двічі, вн – тричі, с – тричі, к – п’ять разів, ті – двічі, пі – тричі; по одному разу – вн, 
нуп, ні й тк) читацькій рецепції не надаються, залишаючись якщо не хаотичним набором 
або грою літер, то втаємниченим, відомим лише автору рядків закодованим текстом. 
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 Прямуючи до Владивостока, де М.Семенко служитиме в армії телеграфістом, у ві-
рші «Синя сукня» (29 листопада 1914. Азія. Забайк[альська] залізн[иця]) поет згадає 
якусь милу Фаню «під шум колес в степу чужім». 

Інші краєвиди Владивостока витіснили із поетичного світу М. Семенка образи рід-
ного «степу». Та після повернення поета в Україну «степ» зринає в циклі «Селянські са-
турналії» (1918): «Долина в степу одурена». У вірші «Біля Мапи», що входить до циклу 
«Біла студія» (1918), як і в вірші «Момент» (грудень 1917 р., Кибинці), де відчувається 
розгубленість від подій, що відбуваються в Україні, М. Семенко висловлює бажання по-
вернутися до Владивостока, що став за роки перебування в ньому близьким: «До рідних 
скель через степи і гори, / Через Азію по веселій лінії». 

У 1919 р. М. Семенко пише три епічні твори – ревфутпоему “Тов. Сонце” і два по-
езофільми – “Весна” і “Степ”. Це своєрідний триптих про події, які відбувалися в Ки-
єві і в Україні в 1918-1919 рр. Вони схожі за поетикою, своєрідного потоку свідомості, 
куди потрапляють різнокаліберні факти, реалії, як от грандіозні майданні акції, чи не 
пришитий ґудзик, або згадка про те, що “треба було підстригтися”. Близькими до них 
є “Дев’ять поем”, написані 1918 р., – “La Futurition (Poème philosophique)”, “Поема від-
ваги” (“Poème éléctrique”), “Intérieur (Poème objectit)”, “Пожар з вибухами (”Poème spe-
cial)”, “Поема метеорних ліній”, “Осінні скрипки (Poème triste)”, “Миколаївська – Хре-
щатик – В. Васильківська (Poème mystèrieux)”, “Змагання (Poème sunthétique)” та “Дим 
і грюк (Poème social)”.

Ключем до ревфутпоеми “Тов. Сонце”, поезофільмів “Весна” і “Степ”, а також до 
“Дев’яти поем” може бути вже згаданий вірш М. Семенка “Момент”, написаний у Ки-
бинцях після повернення з Владивостока (грудень 1917 р.): проводжаючи на станції Ро-
мадан сестру, поет бачить на пероні озброєних, одягнених у чудернацьку форму гайда-
маків, він розгублений, бо не розуміє, що в Україні відбувається, у нього навіть виникає 
бажання повернутися “до чужих далеких рідних милих берегів” (варто порівняти рядок 
“розгублено переглядав комуністичні теорії” із вірша М. Семенка “Комуністичні теорії”, 
написаного 7 травня 1917 р. у Владивостоці, і рядок “перегортав “Історію Грушевського” 
із поезофільми “Весна”…).

Як ми знаємо, події в Україні в 1918–1919 рр. розвивалися стрімко, драматично, не-
передбачувано (згадаймо, для прикладу, скільки разів у ці роки з рук у руки перехо-
див Київ…). Розгублений поет у перших рядках ревфутпоеми “Тов. Сонце” намагаєть-
ся осмислити складні соціальні зрушення, проектуючи свій стан на події планетарних 
масштабів: 

І крутивсь скажено й безтолково
  світовий циферблат…

Розгубилися напередодні великих свят 
Розірвали люди…

І все ж поет знаходить сили для заклику:
Не збивайтесь, не розходьтесь по манівцях

Бо ми заплутаємось і не зійдемось
І загубим зорю.

Поет згадує Прорізну вулицю, Хрещатик, Міську думу, Гоголівську вули-
цю, пам’ятник Богданові Хмельницькому, Леся Курбаса й “Молодий театр”, Марка 
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Терещенка, концерт Леоніда Собінова, оратора Затонського… У ревфутпоемі “Тов. Сон-
це” є промовисті рядки:

  А я
  На розі Фундуклеївської й Володимирської
  Розставив свій мольберт…
Та це не так мольберт, як кінокамера, в об’єктив якої потрапляє все (у поемі є рядок 

“кожний крок відмінювався фільмами мініатюр”), де фіксується “підбита ворона на 
Прорізній улиці”, “під ногами брошурка Тефі” і “на небі ювілей Тараса Шевченка”… 
Все це обставини, які супроводжують постання “Першого будинку нового світу”.

Поява поезофільми “Весна” по-своєму анонсується в ревфутпоемі “Тов. Сонце” :
  Схвилювалось море до дна
  Пішов галас по всій землі
  Хто каже що надходе весна
  І зашелестів молодий ліс
 
  Схвилювалось море до дна
  Пішли грюки по всій землі
  Цього року буде рання весна
  І вода затопить ліс

  І здригнуться віки до дна
  І прорветься огонь з землі
  І освітле нетри весна
  І захитає буря ліс…
Поезофільми “Весна” і “Степ”, здається, ввібрали увесь поетичний досвід М. Семен-

ка: в обох творах можна знайти й рядки, що тяжіють до канонічного опису весни й степу, 
і фрагменти, що ввібрали в себе футуристичне бачення подій, і дещо нове для україн-
ської поезії – надміру ускладнені, мало не сюрреалістичні описи: “Тріпотять виснажені 
ганчірки”, “Але дневі ще пам’яталось муками / І бажалось душею капать”, “Зазеленіла 
печера – / Виявилось, що то кратер”, “Горбатим профілем не вдасться / Затулити красу 
картоплі”, “Назустріч нічному вовкові / Викиньте багрові набати”, “Банани й змійні лі-
ани / Загородять шматками небо”, “І наглядів з неба бог смачну і хитру рибу, / І свиснув 
луком серед темної ночі”…

До двох поезофільмів, як уже мовилося, тяжіє й ревфутпоема “Тов. Сонце”. “Весна” 
і “Степ” увійшли до книжки “Дві поезофільми” (1919), ревфутпоема в тому ж 1919 р. 
була видана окремо. У біобібліографічному словнику “Українські письменники” (Т. 5. – 
1965) перелік книжок М. Семенка відкривають “Дві поезофільми” (ці твори об’єднані 
ще й загадковими позначками: “Весна. Поезофільма Ср. 1919 № 1”, “Степ. Поезофільма 
Ср. 1919 № 2”), потім – “Тов. Сонце”. Проте, укладаючи збірку “Кобзар”, поет спершу 
поставив ревфутпоему “Тов. Сонце”, а за нею – “Весну” і “Степ”. Є підстави вважати 
ці твори своєрідним триптихом. Одна з підстав полягає в активній присутності вічного 
світила Сонця в кожній із цих поем: у ревфутпоемі “сліпуче сонце” блискає і “запалює 
міста і села”, воно говорить, міняє колір (в одному місці поеми воно стає фіолетовим); у 
“Весні” поет пише про “сонця легітного дихи”, тут “сонце тягне прагнучу мову”, воно 
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щось каже, у ревфутпоемі “Тов. Сонце” сонце говорить), тут до сонця звертаються із 
різними закликами, “сонце сліпило поверхнь”, “сонце перед натовпом око щулить”, воно 
блискає “в куряву осліплих хат”, “нічого сонцеві сушить”, бо немає сліз, в іншому місці 
поет пише, що сонце може “заколоти”, воно “всміхається вгорі”, ті, хто без парасольок, 
можуть озвіріти “в чеканні завтрашнього сонця”, насамкінець оптимістично звучить 
звістка про те, що “блиснуло на сході сонце”; у поезофільмі “Степ” сонце згадане всього 
кілька разів: твір вражає похмурістю, тривогою і поганими передчуттями, отож поява 
сонця сприймається як оптимістичний вихід із пітьми безнадії: 

  Глупу ніч на степу ще блискає – 
  Рухи – зловісні – заграви –
  Перекидались заплямовані списки
  І відновлялись багрові барви, –
  Виднішає, виднішає на степу,
  Розпливаються тіні – тумані,
  Покидає тавро ніч сліпу – 
  Сонце, сонце на світанні!
Пов’язані між собою три твори й мікрообразами: скажімо, весна оспівується в пер-

шій частині ревфутпоеми “Тов. Сонце”:
  Схвилювалось синє море до дна
  Пішов галас по всій землі
  Хто каже що надходе весна
  І зашелестів молодий ліс 
Далі, як рефрен, – “цього року буде рання весна”, “і освітле нетри весна”. У тема-

тично наскрізно “сільській” поезофільмі “Степ” нагадує про себе місто – воно “ходить 
у чоботях залізних” чи “десь хвилюється рухливий Київ”… Одне слово, три твори до-
повнюють один одного – вони злютовані українськими буремними днями й місяцями 
1918-1919 рр. Соціальні зрушення змінили, сказати б, обличчя весни, обличчя степу: М. 
Семенко описує не пору розцвітання, а міську весну – це просто події, які відбуваються 
весною. Не випадково поезофільма “Весна” розпочинається рядками “Весна. Злетіло з 
нервових уст”. Це не весна, яку поет спостерігав у дитинстві та юності . “Дитинство від-
тято” – підкреслює він. І продовжує:

  З весною ззирнувсь перелякано – 
  Бо маю свої причини. 
Звернемо увагу на побіжну згадку поезофільмі «Степ» станції Ромодан, що непо-

далік м. Миргорода. Тож припускаємо: М. Семенко, оспівуючи степ, мав на думці не так 
степи Херсонщини чи Донеччини, як поля Полтавщини, а найпевніше – Миргородщини, 
які дозволили змоделювати те, що переживали після Жовтневого перевороту українські 
села, зокрема Лівобережжя.

  Спалахнули панські економії,
  Загомоніли дворах і улицях,
  Заревли корови на чужій соломі
  І хутір ніяк не притулиться, –
  І заплутали, і заморочили універсалами,
  І жовтими, і блакитними, –
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  Але прорвались – “скільки не писали ми!” –
  З міста думки новітні.

  І казали, що поріжуть степи,
  Обмотають тремтячим дротом.
  І землю, й небо крицею охопив,
  Знищив повсякчасну турботу –
 
  І казали, що поляжуть хліба степу,
  Виростуть несподівані опеньки,
  Зійде на дзвіницю світовий сіпун –
  Приїде на степи Семенко…

  Їздили вибирали гетьмана,
  Повернулися паничі у ґудзиках – 
  Соціялізм от так видумано,
  Це не наша музика, –

  Ожили маєтки і палаци,
  Розтягли голову за ноги
  І хруснули степові пальці.
  І не ставало змоги…
Однаково розгублені і селяни, і М. Семенко, який намагається стати рупором подій, 

їхнім літописцем. Десь гупають і такають гармати й кулемети, десь “Забрали поле й поді-
лили зборами, / Залишили новий закон про землю”, десь “Розпрягали на майданах коней, 
/ Гомоніли незрозумілою мовою”, іржуть “чужі коні клунях”, а в підсумку –

  І згадував степ – плачем,
  Яким він був ззамолоду.

  Проглядав степ свіжу газету
  Нюхав фарбу далекого міста…
М. Семенко знаходить слова для виправдання трагічних подій, які відбувалися в сте-

пу. У восьмому розділі поезофільми “Степ” він оспівує разючі зміни, на які чекає степ, – 
що “молот і серп зіллються”, виростуть у степу “залізні будови”, “заблищать на степу 
дахи залізні”, дідівське відімре, згуртуються сільські комуни, “запахне бензином серед 
степів”, “радіо-дума обкрутить землю”, земля заквітне, але “квітами спор”. 

Визначаючи поему «Весна» як «твір надії та оптимізму», О.Ільницький, бачить у 
ній визнання М.Семенком своєї дуальності та перехід «від суб’єктивних, егоцентричних 
спостережень до зовнішніх соціальних тем» (1,с. 280). В аналізі ревфутпоеми “Тов. Сон-
це” і поезофільмів “Весна” і “Степ” Лео Крігер (Ірина Семенко) відзначив масштабне, 
відкрите ліро-епічне розгортання теми революції, яка метафорично прочитується і як 
гімн оновлення природи і суспільства (“Тов. Сонце”), і як елемент складної, багатоком-
понентної, майже барокової картини оновленого світу. (2,с. 95-96). 
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 У межах творчості М.Семенка обрані нами дві теми – весни і степу – пройшли свій 
шлях від поодиноких згадок в ліриці поета до реалізації їх у великих полотнах, що мож-
на сприймати як завершення формування двох концептів – «весни» – пори відродження 
й оновлення, і «степу» – символу волі, символу особистої і творчої свободи, трагічно 
знищеної оспіваною революцією.
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЛИРИЧЕСКОГО СТИХОТВОРЕНИЯ 
В ПОЛЕМИКЕ 1970-80-Х ГГ. 

(Д.Е. МАКСИМОВ, Ю.М. ЛОТМАН, М.Л. ГАСПАРОВ, С.Б. БУРАГО)
   
В докладе рассматриваются подходы к анализу лирического стихотворения на ма-

териале научных трудов и полемических выступлений Ю.М. Лотмана, Д.Е. Максимова, 
М.Л. Гаспарова, С.Б. Бураго в 1970-1980-е гг. Особое внимание уделяется неопублико-
ванному докладу Д.Е. Максимова «Замечания об анализе стихотворения», обнаружен-
ному в отделе рукописей РНБ. Позиция С.Б. Бураго и его концепция «мелодики стиха» 
характеризуется как переходная между сторонниками целостного и структуралист-
ского подхода к тексту.

Ключевые слова: С.Б. Бураго, М.Ю. Лотман, Д.Е. Максимов, М.Л. Гаспаров, ана-
лиз лирического стихотворения, структурные уровни, целостность, мелодика стиха, 
историко-культурный контекст.

Строго говоря, я приступаю к этой теме не впервые. В 2007 г. вышел в свет сборник 
«Дмитрий Евгеньевич Максимов в памяти друзей, коллег, учеников: К 100-летию со дня 
рождения» (М.: Наука, 2007) с моей статьей «Филологический анализ лирического сти-
хотворения в работах и педагогическом опыте Д.Е. Максимова» (С. 225-233). Я пыталась 
реконструировать общие научные установки и приемы филологического анализа в опу-
бликованных разборах трех стихотворений – «Родина» и «Выхожу один я на дорогу…» 
М.Ю. Лермонтова и «Двойник» А. Блока. Кроме того, я сослалась на собственный кон-
спект анализа стихотворения Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека…», который мне дове-
лось услышать на его Блоковском семинаре в 1970 г. В последнем разделе статьи я сожа-
лела, что «мне не довелось побывать на заседании кафедры в ЛГУ (кажется, это было в 
1974 г.), где Д.Е. систематически излагал собственные представления о методах анализа 
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текста». В то время я не знала, сохранился ли текст или хотя бы тезисы этого доклада в 
его архиве. В свое время на мои попытки, устные и письменные, уговорить его напеча-
тать эту работу, он ответил: «А Ваше пожелание, чтобы я написал о принципах анализа, 
я все-таки не исполню: надоела “педагогика”, и если Бог даст сил, потрачу их на другое» 
(письмо автору доклада от 3 мая 1974 г., личный архив автора статьи). Второй раз я по-
ставила эту проблему на материале нашей переписки с С.Б. Бураго в своем докладе на 
конференции «Язык и культура». Текст был опубликован в журнале «Collegium».1

Сегодня я могу дополнить статью важными архивными материалами. В последние 
2 года фонд Д.Е. Максимова в РНБ значительно пополнился, появилась объемная опись 
№ 2, в которой перечислены ценнейшие, никогда не публиковавшиеся курсы лекций по 
истории русской литературы XIX – XX вв., доклады на конференциях и научных се-
минарах, биографические документы. Именно в этой архивной описи обнаружился 
черновой автограф того самого доклада о принципах анализа лирического стихотво-
рения, который, как это стало очевидно, Д.Е. Максимов читал неоднократно, дополняя 
его новыми соображениями и ссылками (РНБ. Ф.1136 (Д.Е. Максимов). Оп.2. № 239.). 
Автограф озаглавлен «Замечания об анализе стихотворения» и датирован «Апр<ель> 
73». На дату этой работы следует обратить особое внимание. Д.Е. занимался анализом 
лирического стихотворения давно, интерес к этому научному жанру сформирован был, 
очевидно, еще в студенческие годы обучения в ЛГУ, где он посещал семинар Б.В. То-
машевского, слушал лекции В.М. Жирмунского и В.В. Виноградова – ученых, близких 
к формальной школе и ОПОЯЗу. В его Блоковском семинаре ЛГУ занятия начинались 
с обучения анализу текста: каждый участник семинара, независимо от темы курсовой 
или дипломной работы, должен был уже в первом семестре выбрать одно стихотворение 
Блока и подготовить его монографический анализ. Надо сказать прямо: в те годы анализу 
текста практически почти нигде не учили. Но с начала 1970 гг. начали выходить книги 
Ю.М. Лотмана, Б.А. Успенского, в которых излагались структуралистские методы ана-
лиза текста.2 А в 1973 г. вышел сборник монографических анализов «Поэтический строй 
русской лирики»,3 в котором участвовал и сам Д.Е. Максимов, и Е.Г. Эткинд, И.Л. Аль-
ми, М.М. Гиршман, И.П. Смирнов, – ученые самых разных школ. Это означало, что 
методы анализа поэтического текста, их преимущества и недостатки, требовали иссле-
довательской рефлексии и, может быть, поисков альтернативы структуралистскому под-
ходу к тексту. 

Итак, необходимо осмыслить ситуацию в науке и педагогике тех лет. С одной сто-
роны – заявившая о себе, хотя и не поощряемая академическим официозом Тартуская 
школа. Именно здесь анализ структуры текста был поставлен в центр научных штудий. 
Еще не опубликовал ни одного своего монографического анализа М.Л. Гаспаров, это 

1 Магомедова Д.М. Методы анализа художественного текста: (На материале переписки с С.Б. Бу-
раго). Три письма С.Б. Бураго к Д.М. Магомедовой // Collegium: Международный научно-художе-
ственный журнал. – 2016. № 26. – С. 376-387.
2 Успенский Б.А. Поэтика композиции. Структура художественного текста и типология компо-
зиционной формы. М., 1970: Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М., 1970; Лотман 
Ю.М. Анализ поэтического текста. Структура стиха. Л., 1972.
3 Поэтический строй русской лирики. Л., 1973.
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произошло лишь в 1974 г., а краткое изложение его методики появилось лишь в 1977 г.1 
Последователь формального метода в интерпретации Б.И. Ярхо, М.Л. Гаспаров пред-
ложил расширить понятие «уровней» лирического стихотворения, включив в них и об-
разно-тематические, и лексико-грамматические ряды и предложив методику «чтения по 
частям речи». При этом едва ли не самым важным понятием его метода становится «се-
мантическая композиция» – динамика развития каждого уровня в контексте целостного 
стихотворения.

В стиховедении в эти годы начинается война между так называемыми «целостниками» 
и «уровневиками», где за призывами к «целостному» подходу к тексту и отрицанием его 
механического расчленения на «уровни» зачастую скрывается обычная импрессионист-
ская (в лучшем случае) эклектика и нежелание обстоятельно проанализировать именно 
целостную структуру стихотворения, не вырывая из этого целого отдельных деталей и на-
блюдений. «Уровневики» же отталкивают неподготовленного читателя (до сих пор!) «ло-
гизированным» подходом к тому, что логике как будто сопротивляется, – эстетической, 
художественной реальности. Эти споры ныне вышли в другую плоскость, и сегодня мы 
слышим о необходимости преодолеть «текстоцентрический» подход к филологическим 
исследованиям. Как будто у филологии, кроме текста, есть какой-то иной центр и предмет!

 Именно эта потребность осмыслить возможные методы работы с поэтическим тек-
стом в начале 1970-х гг. послужила причиной приглашения Д.Е. Максимва выступить и 
перед учителями, и перед сотрудниками своей кафедры с изложением своей методики 
анализа.

Вернемся к архивному тексту доклада Д.Е. Максимова.
Первые 5 листов формата А4 представляют собой законченный текст, далее следуют 

листки разного формата, которые и содержат изложение методики анализа и обзор тех 
научных работ, которые для Д.Е. являются своего рода образцами или, напротив, объ-
ектами полемики.

Очевидно, что первый вариант доклада Д.Е. пишет для учителей: он начинает с пред-
упреждения, что школьной программы не знает, не понимает специфики школьного пре-
подавания, но затем утверждает, что «наука о литературе по сути одна, и для школьников, 
для читателей и для академиков. 

Различие лишь в уровне познания, суть познания остается всегда одинаковой.
<= Это – не общее место, а важная предпосылка, заставляющая меня и анализ стро-

ить иначе, чем, напр., Ю.М. Лотман>.2»
Еще одно важное предварительное соображение автора, которое он называет аксио-

мой: – «единой схемы разбора (стандарта) быть не может.
Ясно только, что мы должны охватить основное в стихотворении содержание и 

способы реализации этого содержания. Это – аксиома.

1 Гаспаров М.Л. Лермонтов и Ламартин. Семантическая композиция стихотворения «Когда вол-
нуется желтеющая нива…» // Историко-филологические исследования: сборник статей памяти 
акад. Н.И. Конрада. М., 1974. С, 113-120: Гаспаров М.Л. К анализу композиции лирического сти-
хотворения // Целостность художественного произведения и проблемы его анализа в школьном и 
вузовском изучении литературы. Донецк, 1977. С. 160-161.
2 Угловые скобки принадлежат автору.
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Категории „содержания“ и „формы“ настолько относительны и подвижны, что о них 
можно говорить только условно – в кавычках!3

Или – для простоты и наглядности – сказать, что „формы“ вообще нет а есть только 
содержание, поскольку и ритм, и интонация, и лексика – чисто содержательный элемент. 
<…>

Но если универсальной схемы анализа нет, тем более мы должны учесть разные 
типы анализа стихотворений у разных ученых».

Среди работ, которые называет Д.Е. в своем докладе на первом мес-
те – Андрей Белый («Не пой, красавица, при мне...» А. С. Пушкина
(Опыт описания)» из кн. «Символизм», 1910) и В.Я. Брюсов (анализ «Пророка» в книге 
«Мой Пушкин» 1929 г.). Далее работы, в которых, по мнению Д.Е., «нащупываются» 
методы анализа стихотворения: Л.В. Щерба, В.В. Виноградов, А.И. Белецкий, 
В.М. Жирмунский, М.М. Гиршман, Я. Зунделович, В.С. Непомнящий, Е.Г. Эткинд, 
Ю.М. Лотман. Тут же – приписка автора: «А сколько я пропустил!»

Здесь необходимо подчеркнуть, что признание роли «уровневого» анализа текста рез-
ко выделяло Д.Е. из числа филологов, не принадлежавших к структуралистской школе. 

Судя по заметкам, которые набросаны на листочках, Д.Е. прежде всего продумывает 
две проблемы: 1) какие УРОВНИ должны стать предметом особого внимания при анали-
зе стихотворения, 2) С чего должен начинаться анализ поэтического текста.  .

Так, на л. 9 он перечисляет как формальные, так и тематические и идеологические 
уровни текста: «Уровень } от выражения к содержанию или наоборот

1) Фонологический (в отличие от фонетики, фонология учит о содержательности 
звуков (учение это выдвинул Николай Трубецкой).

2) Ритмический (метрический) и интонационный (ДМ).
3) Морфологический (грамматич<еские> категории.
4) Лексикологический (т.е: поэтическая лексика).
5) Синтаксический уровень (и фразеология).
Сферы анализа (Соссюр). Здесь и структурная зона.
Синтагматическая или ассоциативная связь
6) Трансформационный
(тропизм, символы) (ДМ)
По Томаш<евскому> эпитет – троп.
8) Композиционный (строфический).
7) Жанровый
9) Образно-тематический (эмоциональный). Сюда время и пространство и 

тематич<еская> композиция.
10. Идеологический.
План выражения и план содержания.4 
11) Литературный контекст
Обобщенно и по всему тексту: а. связь с ближним контекстом, б. с творчеством авто-

ра, в. связь с литературным и культурным процессом и место в нем.
12) Исторический контекст. Связь с историческим действием.

3 Двойное подчеркивание. Второе – красным карандашом
4 Взято в рамку.
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Ergo: Помнить об уровнях, но не превращать их порядок в систему анализа.
В этом порядке «уровней» лишь 1-й заход – домашний, лабораторный, а окончатель-

ное осмысление («беловой разбор») – в обратном порядке!»
И далее – наиболее важный с точки зрения методики анализа тезис, главный пункт 

расхождения с книгой «Анализ поэтического текста»: 
«Здесь у меня серьезное несогласие с Лотманом. 
В своей книге «Анализ поэтического текста» на с. 134 он решительно разделяет чи-

тательский и исследовательский подход к тексту. Будто бы они могут полностью расхо-
диться. 

По его мнению, читательский подход – синтетический (сначала «поймать общее»).
Научный – аналитический (начать с частного и кончить общим синтезом».
Это – принцип конкретных анализов структуралистов, напр<имер>, у Лотмана так 

проанализировано стихотворение Цветаевой «Напрасно глазом, как гвоздем» – от низ-
ших уровней к высшим.

На мой взгляд, при таком анализе функции многих деталей и целых уровней 
непонятны.

Как мы можем осмыслить, например, звуковую выразительность, не зная, чему она 
служит?»

Во всех своих аналитических работах Д.Е. Максимов начинает с введения текста в 
обширный культурный контекст. Свой знаменитый анализ «Двойника» Блока – с вве-
дения в традицию «двойничества» в мировой культуре. Не опубликованный (и тоже 
найденный мной в его архиве) анализ стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека…» – 
с концепции «Страшного мира», отказа от идеи прогресса и философии «вечного воз-
вращения». Здесь – главный пункт его расхождений и с формальной школой, и с со-
временными ему структуралистами, настаивавшими на последовательном восхожде-
нии от низшего уровня к высшему, от метра, ритма, фонетики, грамматики, лексики к 
так называемым «внетекстовым» уровням. Приверженцы такого подхода ссылаются на 
«естественное» восприятие текста: сначала воспринимается звучание, и лишь затем на-
чинается движение от простого к сложному. В беседах со мной Д.Е. решительно утверж-
дал: «Это вранье! Прежде всего мы воспринимаем смысл! Пусть не всегда и не сразу 
адекватно, но мы слышим не звуки, а слова, и не слова сами по себе, а именно смысл!». 

Свои заметки он заключает: «Итак, я голосую за разбор, который начинается с син-
теза, с общего постижения содержания, ХОТЯ в отдельных случаях вполне допускаю 
возможность нарушения этого общего принципа по соображениям методическим, пе-
дагогическим или в интересах чисто художественной подачи материала: ведь иногда 
выдвижение вперед какой-либо детали может возбудить интерес воспринимающего – 
внести в анализ элемент занимательности».

Это противостояние двух филологических методик – Ю.М. Лотмана и Д.Е. Макси-
мова - необходимо учитывать, когда мы будем говорить о методологических поисках 
подхода к стихотворному тексту в работах С.Б. Бураго 1970-1980-х гг. 

При всей разности подходов к тексту в трудах Ю.М. Лотмана, Д.Е. Максимова, 
М.Л. Гаспарова, никто из них не сомневается в необходимости аналитического 
выделения структурных уровней в стихотворении. Вопрос в том насколько обязателен 
каждый из них в анализе именно данного стихотворения и в какой последовательности 
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необходимо вести этот анализ. С.Б. Бураго решительно отказывается от «поуровневого» 
подхода к тексту. Напомню цитату из его письма ко мне: «… “Поуровневый” анализ 
текста противоречит его эстетической природе: ведь искусство, в том числе искусство 
слова, рассчитано на цельное восприятие того, кому оно адресовано. А восприятие это 
не строится как дом из кирпичей, а существует именно как внутренняя цельность». Здесь 
он оказывается на стороне так называемых «целостников» (В.В. Кожинов, В. Вейдле, 
А.В. Чичерин и др.). Но в своем справедливом стремлении увидеть стихотворение час-
тью «большого» контекста, в поисках методов «комплексного» анализа художественно-
го произведения», настаивая на преобладающей роли литературоведческого анализа по 
сравнению с лингвистическими подходами, он приходит к категории «мелодики» лири-
ческого стиха. По мысли автора, эта категория должна стать универсальной и объединить 
и культурологический, и историко-литературный, и лингвистический подходы. На деле 
же практическое применение этой методики обнаруживает всю важность анализа каж-
дого структурного уровня стихотворения, как и необходимость постоянного соотнесения 
формальных наблюдений с широким историко-литературным и культурфилософским 
контекстом. И этом смысле С.Б. Бураго, может быть, не вполне осознанно, становится 
единомышленником Д.Е. Максимова.

Все перечисленные мной разборы стихотворного текста, сделанные Д.Е., содер-
жат в себе не только гипотезу смысла, но и ее подлинную научную проверку, а имен-
но: корректный и последовательный анализ структурных уровней стихотворения (а не 
«примеры» на заданную тему, вырванные из разных структурных рядов). В контексте 
сегодняшних размышлений о возможных путях будущей филологии мне хотелось бы 
высказать убеждение в недооцененности метода Д.Е. Максимова, соединяющего науч-
ную филологическую корректность с тем, что больше филологии, и что Д.Е. Максимов 
назвал в одном из писем ко мне «азы нашего поколения – генезис, окружение, историзм 
в литературном, духовном и социальном смысле» (письмо от 29 ноября 1985 г.). Сознаю, 
что сегодня этот синтез дается редко и редко бывает востребованным. Важно, что эту 
«волю к синтезу» ощущали представители разных филологических школ. Один из яр-
ких и убедительных примеров – работы С.Б. Бураго о Блоке, о мелодике стиха, Когда-то 
Д.Е. Максимов по крупицам отыскивал призванность у своих учеников. Ученичество 
обязывает. Чем бы ни занимался сегодня каждый из нас, мне бы хотелось сохранить эту 
«волю к синтезу» филологии и человечности, которая живет в работах Д.Е. Максимова, 
С.Б. Бураго, М.М. Гиршмана и даже их оппонентов, которые искали этого синтеза на 
иных научных путях. 

Магомедова Д.М., д.ф.н, проф.
Російський державний гуманітарний університет Москва, Росія

МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЛІРИЧНОГО ВІРША В ПОЛЕМІЦІ 1970-80-Х РР. 
(Д. МАКСИМОВ, Ю. ЛОТМАН, М. ГАСПАРОВ, С. БУРАГО)

У доповіді розглядаються підходи до аналізу ліричного вірша на матеріалі наукових 
праць і полемічних виступів Ю.М. Лотмана, Д. Максимова, М. Гаспарова, С.Б. Бураго 
у 1970-1980-х рр. Особлива увага приділяється неопублікованій доповіді Д. Максимова 
«Зауваги про аналіз вірша», знайденному у відділі рукописів РНБ. Позиція С.Б. Бураго і 
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його концепція «мелодії вірша» характеризується як перехідна між прихильниками ці-
лісного і структуралістського підходу до тексту. 

Ключеові слова: С.Б. Бураго, М.Ю. Лотман, Д. Максимов, М.Л. Гаспаров, аналіз 
ліричного вірша, структурні рівні, цілісність, мелодія вірша, історико-культурний кон-
текст. 

УДК 821.161.2+091
Бовсунівська Т.В., д.ф.н., проф.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

БІБЛІЙНА ТИПОЛОГІЯ В ЛІТЕРАТУРІ РОМАНТИЗМУ 

У статті здійснена спроба систематизації різних типів біблійної типології літера-
тури романтизму: типологія стилів, тем, прийомів, жанрів, сюжетів, образів, тропів 
та ін. в літературі романтизму та в Біблії. Метою цієї систематизації було впорядку-
вання парадигматики романтизму на основі порівняльно-типологічного аналізу попере-
дньої доби. Біблія в романтизмі відіграє роль не просто культурного коду, а принципу 
смислопородження на засадах теогонічної ієрархізації як провідної систематизації. Ця 
сакральна ієрархізація виструнчується за романтичним уявленням божественної ема-
нації як спрямовуючого закону розгортання сенсів.

Ключові слова: Біблія, біблійна типологія, теогонія, теогонічна ієрархія, система-
тизація, анагогіка, типологія прийомів, імагологія, тематична типологія, типологія 
універсалій романтизму.

Останнім часом тягне на перегляд усталених та надійних, тобто достатньо вивчених 
проблем в літературознавстві. І раптово вони виявляються зовсім не настільки вивче-
ними, як попередньо здавалось. Так і з проблемою біблійної типології в романтизмі: 
написано багато, але описовість не дає вичерпності, брак систематизацій вражає. Вияв-
ляється, що біблійна типологія романтизму проглядає на будь-якому рівні типологізації, 
має наскрізний характер, тобто лежить в основі будь-якого зіставлення, опису чи аналізу. 
Виходи на біблійну типологію вражають чисельністю та вигадливістю письменників-
романтиків.

Тому моїм завданням буде навести хоча б приблизну систематизацію біблійної ти-
пології в літературі романтизму на найбільш уживаних, або ж – провідних, теоретично 
виразних рівнях тексту. Письменники-романтики активно розробляли біблійні теми, сю-
жетику, жанри, прийоми, універсалії, стилі, образи / анагогіку та тропіку. Тож і ми зосе-
редимось на провідних і давно сформованих напрамках біблійної типології в літературі 
романтизму.

Найпершою в літературознавстві була укладена стильова типологія романтизму. 
Здається, основні стилі були охарактеризовані Де ла Бартом, М. Жерліциним, В. Жирмун-
ським ще у ХІХ - початку ХХ ст. Всі стилі романтиків давно описані та типологізовані й 
досить докладно: ранньоромантичний, фольклорний, байронічний, вальтерскоттівський, 
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соціально-утопічний, гротескно-фантастичний, філософсько-містичний. Український 
романтизм дає підстави вирізняти ще й експресивно-інтимний стиль, який уклався на-
самперед у творчості Віктора Забіли і Михайла Петренка. Цей стиль характеризується 
утворенням специфічних жанрів (романс, тужлива любовна пісня, зізнання в коханні), 
камерністю поетичного простору та розвиненим культом прекрасної коханої жінки, час-
то сакралізованої за пробіблійним зразком Богоматері.

Найбільш розгалуженою в романтизмі є типологія образів, тож звернімося до іма-
гологічного аспекту. Тут вирізняються: 1) образи прямого біблійного походження, 
створені на основі міметичного спрямування думки (Каїн і Люцифер у Байрона, Саул у 
Шевченка); 2) анагогічні образи, тобто ті, які нагадають відомі біблійні образи, створені 
завдяки прийому біблійного паралелізму (Марія і неофіт у Шевченка, Христос у Нерва-
ля, Іісус і Яхве у Блейка); 3) сакралізація образів, іноді часткова, яка дозволяє піднести 
профанне до рівня духовно-історичної процедурності життя (Ісида і Аврелія у Нерваля); 
4) біблійні образи-топоси в літературі, які максимально зберігають традиційні характе-
ристики (рай і пекло у Блейка і Шевченка); 5) образи сакральної коммеморації, тобто 
ті, які свідомо закладають ідеологічне переінакшення «святих місць», наприклад, з ме-
тою піднесення національного духу (Іудея і Вавілон у Шевченка, Палестина у Гейне); 
6) фігуративна мова богословської екзегези в літературі романтизму (Псалми Давидові у 
Шевченка, Екклезіастові сонети у Вордсворта, Книга Іова у Блейка, Ламентації у Гейне); 
7) пробіблійна тропіка. 

Окрему сторінку складає біблійна типологія тропів, яка взагалі не вивчалась сто-
совно українського романтизму. Частково цю лакуну заповнили праці Зоряни Лановик 
та дослідників, які зібралися довкола центу «Біблія і культура» очолюваного Анатолієм 
Нямцу. Втім, на Заході біблійна типологія тропів має велику історію досліджень і серед 
велетнів цього типу досліджень можна назвати Джеймса Барра з його книгою «Компара-
тивна філологія і текст Старого Завіту» (1987) та Беньяміна Кіча з книгою «Одкровення 
про типи і метафори Біблії» (1972) [11; 12].

Біблійна сюжетна типологія в літературі романтизму дуже вибіркова, буквально 
кілька сюжетів постійно снуються у творчості різних письменників: сюжет про блудного 
сина, сюжетика раннього християнства, побитого пророка, спокути грішника, каїнового 
прокляття (всі ці – провідні). Окремі письменники-романтики полюбляти інші сюжети, 
наприклад для Вільяма Блейка цікавою була Книга Іова, але решта романтиків не мала 
до цього тексту креативного інтересу.

На рівні тематичної біблійної типології література романтизму вражає розмаїтіс-
тю. Тематологічним парадоксом романтизму є принципова окресленість всього розма-
їття кількома темами та збагачення художнього простору літератури їх чисельними моди-
фікаціями. Для більшості романтиків характерне висвітлення фактично однієї чи кількох 
тем впродовж всього творчого життя, оскільки це не просто літературний експеримент, а 
ідеологема буття, екзистенційно пов’язана з долею нації й Бога і самого письменника. Ху-
дожнє одкровення романтизму здійснюється не стільки у площині примноження тем 
та мотивів, скільки в площині видозмін медитативного простору одного й того само-
го мотиву чи теми. Накопичення езотеричного досвіду в межах однієї теми сприяло 
збільшенню її модифікацій. Невичерпність романтичної змістовності засновується на ба-
гатстві сенсів біблійного тематичного зразка, на художності духовного типу, розвиток якої 
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не тільки не тяжіє до усталеності, а й має саморух за провідну ознаку, будучи корелятом 
медитативних начал світовідчуття (сповідальності, молитовності, спокутуванні, агонізму 
тощо). Тож тематичний коловорот романтиків закладений в природі їхнього завжди неви-
словленого до кінця езотеризму, та джерелом останннього завжди є Біблія.

Романтизм виявляє підвищену зацікавленість сакральним, при чому його цікавить 
кришталева святість цього сакрального, видобута з глибин Біблії як джерела будь-якої 
духовності. Романтики шукають у біблійних текстах тривких істин і науки життя серця – 
і знаходять. З-поміж великої кількості людських типів, представлених Біблією, вони 
обирають ті, які уособлюють найбільш яскраві моменти життя серця. Серед таких чітко 
виділяється кілька: 1) тема героя та його двійника (пізнай себе, вдосконалюй себе, –
вчування в глибини власного серця); 2) тема коханого і сироти, або нелюба і звабника 
(осягни любов і всепрощення насамперед у своїй сім`ї, родині); 3) тема в’язня-страдника 
і вигнанця волі, або розбійника і втікача-перекотиполе (осягни любов по відношенню 
до ближнього й дальнього, борися за неї); 4) тема юродивого і провісника (пожалій убо-
гого, неімущого, дивака, старця, мандрівника, тобто не просто ближнього, а людину з 
вадами тощо); 5) тема пророка та побитого пророка, або демона і демона покараного 
(прагни осягнути власну богоподібність, тягнись до ідеального, розчинись у Бозі) [3]. Ця 
п’ятиступенева градація особистісних якостей, почерпана з Біблії, примножувалась чис-
ленними модифікаціями за принципом антиномічності та антагонізму, рідко – гармонії, 
що значно “маскувало” першоджерело тематичного розвитку письменників-романтиків.

Типологія біблійних жанрів у літературі романтизму зводиться до: 1) прямого жан-
рового наслідування Біблії (молитви, псалми, заповіти, прокляття, пророцтва); 2) до 
креативного перетворення успадкованих від Біблії та богословія жанрів («переложенія», 
бурлескні прокляття); 3) пробіблійні псевдонаслідувальні жанри (пародії на біблійні 
жанри, як антимолитва); 4) використання попередньої жанрової традиції (переважно се-
редньовічного богословія) духовної літератури, витоки якої колись виразно відсилали 
до Біблії, але з часом цей зв’язок притлумився, а підсилилось світське функціонування 
(містерії, видіння, духовні вірші). Варто зазначити, що саме Біблія спровокувала появу 
найбільшої кількості жанрів у літературі романтизму, фольклор стояв на другому місці 
за силою жанрового впливу, а світова література – аж на третьому. 

Типологія прийомів у літературі романтизму, врешті зводиться до кільканадцяти, які 
втім, присутні у творчості письменників кожного національного типу романтизму. Отже, 
спробуємо порахувати, або принаймні накреслити, провідні прийоми в літературі укра-
їнського та західного романтизму. Частотність у цьому разі відіграє чи не найвагомішу 
роль, адже вона вказує на ступінь поширення та легітимації:

- створення поетичних культів (наприклад, культ середньовічної старовини, лицар-
ства в західному варіанті – культ козака та Київської Русі в українському; культ несамо-
витого кохання, культ свободи та ін.);

- антитетична образність та сюжетика (контрасти, антиномії, антагонізм);
- символізація як спосіб романтичного узагальнення;
- ієрархізація як тип систематизації (Бог > прафеномен істини – добра – краси > дух 

> душа > серце > пророцтво > література > пісня > слово…) ;
- метафора явно домінує над алегорією;
- синестезія як мета і особливість художньої візуалізації;
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- одухотворення природи (посилена персоніфікація, духовний паралелізм);
- демонізація (Люцифер у Байрона) або сакралізація особистості (Марія у Шевченка);
- зміна аксіологічних домінант своєї доби (Дон Жуан у Гофмана і Байрона, Варнак 

у Шевченка);
- кордоцентризм (серце як аксіологічний центр всесвіту);
- паралелізм (біблійний, фольклорний чи логіко-семантичний).
Типологія універсалій літератури романтизму часто реалізувалась філософами, а 

не літературознавцями. Здавалось, що цинічна у питаннях віри та релігії й ацентрова 
епоха постмодерну подолала тяжіння до ідентифікації універсалій, проте їх повернення 
до інтелектуального життя прийшло не з річища філософії, а з лінгвістики, культуроло-
гії та математики. Універсалії в сфері сучасної культурології – це усталені парадигми 
її виміру, при чому за ними визнається змінюваність, еволюційність, плинність. Зокре-
ма, Т.Парсонс запропоновув еволюційну теорію культурних універсалій, чотири з об-
ґрунтованих ним еволюційних універсалій постають у соціальних системах: 1) система 
комунікації; 2) система спорідненості; 3) певна форма релігії; 4) технологія. Подальше 
членування універсалій Парсонс поставив у залежність від адаптивної здатності систе-
ми. Таким чином, він виділив ще декілька культурних універсалій, як то: соціальна стра-
тифікація (5), за якою негайно проступає культурна легітимізація цієї стратифікованої 
спільності, осмислення її як єдності (6). Після них почергово виникають: бюрократія (7), 
гроші і ринковий комплекс (8), система узагальнених безособових норм (9), система демо-
кратичних об’єднань (10). Відсутність однієї з цих універсалій блокує подальший розвиток. 
Сучасна філософія переносить акценти проблеми універсалій із епістемології на проблеми 
мови й соціуму. Найбільш відомі західні концепції універсалій належать Л. Вітгенштейну 
(універсалії як загальні, «сімейні» групи понять) і У.Куйану (універсалії як мовні штампи).

Визнання універсалій еволюційними сучасною наукою потягло за собою зацікав-
леність у вивченні традиційних способів їх тлумачення. Романтичні ж універсалії були 
настільки глибоко і послідовно акцентованими, що, безперечно, представляють чи не 
найяскравішу сторінку розвитку уявлень про духовну структуру світу. Оскільки у су-
часному світі продовжують співіснувати дві схеми виструнчення універсалій (ацентрова 
та центрова/переважно сакральна), то виявляється, що вироблена романтиками схема 
універсалій до нашого часу не втратила актуальності. До речі, саме в добу Романтиз-
му зустрілися в часі дві взаємовиключаючі концепції універсалій. Ацентрова концепція 
Макса Штирнера протистояла романтичній. За М. Штирнером всі класичні універсалії 
розглядались як своєрідні фантазії, навіть мораль була оголошена самодіяльністю [8]. 
Непопулярність цього філософа в добу Романтизму повністю компенсувалась увагою до 
нього в добу Постмодерну. Проте романтичне бачення універсалій світу як ієрархії са-
крального спрямування продовжує функціонувати в нашій культурі з набагато більшим 
успіхом, ніж штирнерівська децентрована індивідуалістична анархія універсалій.

Серед численних концепцій типологічного вивчення універсалій романтизму 
(М.Алексєєв, Ю.Аркан, Н.Банковська, А. Гуревич, В.Жирмунський, М.Зеленка, Є. Кири-
люк, Річард Лужний, Генрі Х.Х. Ремак, П. ван Тігем, Л.Р.Фурст та ін.) доминує уявлення 
про спільність світоглядних начал романтиків різних країн, проте кожен дослідник по-
своєму розкриває сутність цієї спільності.



270

В американському романтизмі ідея універсалій виринає у зв’язку з ознайомленням з 
європейською філософією, зокрема внаслідок симпатії до руссоїстської «природної лю-
дини» та натурфілософії. У праці Р.Емерсона «Природа» основна аналізована ним кате-
горія – nature – розглядається через призму сполучення різних стихій світу. Р. Емерсон 
трактує універсалії дуже широко й синкретично: «Будь-яке явище в природі є симво-
лом якогось духовного життя» [9, с.191]. Стихії як універсалії світу проголошені в книзі 
«Уолден, або життя в лісі» Г. Д. Торо. Для американського трансценденталізму взагалі 
властиве мислення у категоріях вищих абстракцій, при цьому стихії потрактовуються 
ними як виміри природи. Емілі Дікінсон, яка захоплювалась американськими транс-
ценденталістами, було близьке й зрозуміле таке сприйняття природи через стихії світу. 
Універсалії, запропоновані американськими трансценденталістами, – це саме та активна 
частина їхнього спадку, яка у світогляді поетеси посприяла виробленню світоглядних 
уявлень та ідеологічних переконань.

В українському романтизмі ідея універсалій успадковується від давньої філософ-
сько-теологічної традиції православія. Романтики проявляють значну цікавість до ста-
рих рукописів, до філософії насамперед. Зокрема, С. Яворський кілька розділів праці 
«Змагання перипатетиків» [10] присвятив ідентифікації універсалій, виділивши п’ять 
предикабелій (або ж універсалій): рід, вид, відмінність, властиве та акцидентне1. Його 
система універсалій насамперед відображала сходинки логічного мислення людини й 
тому наділена семантикою загальнолюдської вартості. Окрім прямих трактатів про уні-
версалії у спадок українському романтизму потрапили й численні спорадичні спостере-
ження Г.Сковороди, І.Гізеля, Л.Барановича та ін.

Хоча український та американський романтизм ішли різними шляхами до вироблен-
ня уявлень про універсалії, їхні системи надзвичайно подібні, фактично, ідеологічно 
тотожні. І в українському, і в американському романтизмі простежується постійне на-
голошення на стихіях, вражаюча подібність часопросторових уявлень, епістемологічне 
тлумачення любові, вічності, Бога тощо. Вибудова типології у цій площині є найбільш 
вдячною працею, оскільки саме тут, на рівні уявлень про будову світу на напрям його 
розвитку, подібність є, власне, абсолютною. Тож легко типологізуються універсалії, що 
мать пари чи традиційний ряд відтворення: стихії світу, вічне – плинне, смерть – життя, 
слово – мовчання, світло – морок, краса – потворність, любов – зневага, безконечне – ко-
нечне, час – простір та ін. 

«Типологічність» романтичних універсалій має теологічне і філософське коріння. 
Суть романтичних універсалій не в тому, що вони були «придумані» романтиками, а в 
тому, що вони народились внаслідок творчого синтезу кількох традицій, на основі вже 
наявної інтелектуальної спадщини. Ю. Аркан констатував: «Типологічні поняття в іс-
торії світоглядів, культурних і філософських рухів утворюються зовсім не шляхом аб-
страгування «загальних рис» на базі порівнянь, а, як правило, шляхом з’єднання в єдине 
ціле ряду інших типологічних понять, представляючи у кожному випадку їх своєрідне 
поєднання та ієрархію. Оскільки йдеться про історичні типологічні поняття, самі ці еле-
менти повинні розумітися не в жорстко фіксованому сенсі, а як тенденції, «набір» яких 
є не завершеною системною цілісністю, а рухомою сукупністю, яка утворює тип дина-
мічних тенденцій» [2, с.61]. Відзначимо, що домінуючий «тип динамічних тенденцій» 
1 Акцидентне – категорія філософіїї, введена ще Арістотелем, означає «випадкове».
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романтизму ознаменований сакральною ієрархізацією, яка і лежить в основі всіх похід-
них універсалій. Ця сакральна ієрархізація виструнчується за романтичним уявленням 
божественної еманації і аж ніяк не за яким іншим систематизуючим принципом. На-
рощування додаткових сенсів у літературі романтизму завжди супроводиться проник-
ненням у сакральну сферу буття, запозичення з якої здавались правомірним напрямом 
смислопородження.

Наостанок зауважу, що розгорнена біблійна типологія в структурі романтизму іс-
нує як прихований культурний код, присутність якого відчутна на всіх художніх рівнях. 
Спроба впорядкування спостережених раніше дослідниками варіацій біблійної типоло-
гії в літературі романтизму показала невичерпність самого завдання, оскільки Біблія як 
основоположний текст христологічного літературного процесу не представляє остаточ-
них, завершених, трафаретних зразків, а тільки схильність, тенденцію до їхнього від-
творення зі значними модифікаціями. Проте це дає таки можливість дослідникам від-
найти “початковий код”, “таблицю множення літератури”, “точку відліку”. Подальше 
впорядкування схеми біблійної типології романтизму здатне, сподіваюсь, розпочати 
перетворення описового літературознавства на точне. Зараз же можу накреслити тільки 
провідну лінію наступних систематизацій, а саме: наявність теогонічної ієрархізації в 
художній структурі романтизму. Цей підхід до конструювання художності виявляється 
дієвим у всій сфері культури романтизму. 

Ідея теогенезису не є новою в і сторії філософської думки, так Анатолій Сьомушкін 
зазначав, що вона присутня у Емпедокла як вчення про теогенетичний монізм: “Це свого 
роду перевернута космогонія, або космогонія навпаки: в ній розвиток світу відбувається 
від вищого і досконалого до нижчого і недосконалого. В основу світобудови покладено 
едине розумне начало, або Бог, який, власне, не розвивається (він від початку макси-
мально розвинений), а розгортається, проявляється у сфері фізичного існування. Кос-
мічний процес тут проходить як богосходження в світ, тобто не від Хаоса до Зевса – від 
Зевса до Хаоса, від світла до мороку. Родоначальником такого роду космогонии, Згідно 
з Арістотелем, є філософ і богослов VІ ст. Ферекід Сіросський. Емпедокл поділяє цю 
теогенетичну ідею, хоча й трактує її по-своєму” [7, с.105-106]. В західному романтизмі 
помітний культ Емпедокла в творчості Ф. Гельдерліна та М. Арнольда. Розростання те-
огонії в романтизмі як усвідомлюваної форми систематизації художнього боговтілення і 
німецькій літературі завдячує саме такому вподобанню Емпедокла, хоча в пізніші часи 
його культ був похитнутий іронічним коментарем неокантіанця В. Віндельбанда щодо 
недосконалості системи античного філософа. Безперечно, теогонічний образний ряд 
представлення світу в німецькій літературі відіграв свою роль у формуванні українсько-
го романтизму саме на художньому рівні тексту.

В особі Михайла Максимовича [4] маємо послідовника ідеї теогенезису на україн-
ському ґрунті. До того ж, він був відомий як ситематолог, навіть запропонував такий 
термін як “систематизм”, який, на його думку, втілює новий підхід до філософії життя: 
“Ми не задовольняємося дослідженням зовнішнього боку явищ (емпірією), не задоволь-
няємося подробленим розпізнанняс складових (аналізом), не задовольняємося відхилен-
ням розуму у безтілесний, мислений бік буття (ідеалізмом), запобігаємо довільності в 
поєднанні й узагальненні складових (синтез); але прагнемо узгодити ці однобічні спосо-
би пізнання...” [5, с.423-424]. Систематика за Максимовичем, це наука пізнання світу у 
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всій повноті його розгортання, у сукупності божественного й природного. В одній із своїх 
праць він озвучує принцип теогонічної ієрархії: “...Смерть є переходом і поверненням тіла 
на нижні ступені буття” [6, с.64]. Природа – це ієрархія тренсцендентних та іманентних 
втілень. Такий невпинний коловорот втілень не хаотичний, а виструнчений згідно з боже-
ственною еманацією, в певний теогенетичний ряд. У “Книзі Наума про великий Божий 
світ” (перше видання – 1811 р.) М. Максимович твердить, що у всьому в світі, від найдріб-
нішої стеблини до “сонячних світів незліченної кількості” – скрізь відчутна божественна 
присутність.

 Теогонічна ієрархізація в літературі романтизму, в тому числі й українського, не 
була свідомо синтезованим напрямом, швидше виринала завдяки добре знаній традиції 
біблійної екзегези та літургійної практики, становила підсвідоме орієнтування письмен-
ників. На думку С. Авєрінцева, “Старовинна екзегеза, що навчала чотирьом смислам 
Писання – буквальному, іносказанному, моральному та “анагогічному” (тобто такому, 
яке підносить душу до вершин невимовного), – виражає тверду віру в принципову яс-
ність, читабельність, надійність написаного, що надає ґрунтовний сенс, в якому б вимірі 
не рухався читач – ближче до буквального або вглиб інакоказань, у глибини етики чи до 
висот містики” [1, с.395]. Оскільки теогонічна ієрархія властива вже міфу, то в Біблії її 
присутність засвідчує наслідок багатотисячолітнього “тренування” пам’яті на сакраль-
ній теогонії; література ж романтизму, яка за своєю природою близька і до міфу, і до 
Святого Письма, втілювала пробіблійні принципи конструювання змісту стихійно, на-
штовхуючи читача на вже знайомі йому схеми систематизацій. Звідси доступність змісту 
романтичних творів всім читачам, не залежно від рівня освіти та уподобань, адже про-
біблійні коди прочитуються всіма доволі однозначно. Маніпулювання ними призводить 
до розхитування всієї ієрархії, але в добу романтизму воно ще не було таким значним, 
таким катастрофічно незворотним, як ніцшеанська смерть Бога чи сучасне навернення 
людини до тварності Ж.-М. Шеффера.
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БИБЛЕЙНАЯ ТИПОЛОГИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ РОМАНТИЗМА 
В статье осуществлена попытка систематизации разных типов библейной типо-

логии литературы романтизма: тиоплогия стилей, тем, приемов, жанров, сюжетов, 
образов, тропов и др. в литературе романтизма и в Библии. Целью этой систематиза-
ции было упорядочивание парадигматики романтизма на основе сравнительно-тиопло-
гического анализа предыдущего периода. Библия в романтизме играет роль не просто 
кульутрного кода, а принципа смыслопорождения на условиях теогонической иерар-
хизации как ведущей систематизации. Эта сакральная иерархизация выстроилась по 
романтическим воззрениям божественной эманации как направляющего закона разво-
рачивания смыслов. 

Ключевые слова: Библия, библейная типология, теогония, теогоническая иєрархия, 
систематизация, анагогика, типология приемов, имагология, тематическая типология, 
типология универсалий романтизма.
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BIBLICAL TYPOLOGY IN THE LITERATURE OF ROMANTICISM
The article attempts to systematize different types of biblical typologies of romantic litera-

ture: typology of styles, themes, techniques, genres, stories, images, tropes, and others in the 
literature of romanticism and in the Bible. The purpose of this systematization was to stream-
line the paradigm of literary romanticism on the basis of a comparative-typological analysis. 
The Bible in romanticism plays the role of not just a cultural code, but the principle of sense 
creation on the tasks of the theogonical hierarchy as a leading systematization. This sacred 
hierarchy is manifested by the romantic representations of the divine emanation as the guiding 
principle of the deployment of meaning.

Key words: Bible, Biblical typology, theogony, theogony hierarchy, systematization, anago-
gy, typology of techniques, imagology, thematic typology, typology of universals of romanticism.
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ПЕТЕРБУРГ КАК ТЕКСТ В ЭССЕИСТИКЕ ИОСИФА БРОДСКОГО 

В статье рассматривается влияние города Петербурга (Петрограда-Ленингра-
да) на формирование личности и поэзии выдающегося русского лирика, лауреата Но-
белевской премии поэта Иосифа Александровича Бродского. В статье акцентируют-
ся «опредмеченные» связи, нашедшие свое отражение в эссеистике И. А. Бродского и 
свидетельствующие о неразрывной связи поэта с городом на Неве, вне зависимости 
от того, находился ли он на родине или пребывал в изгнании. В работе прослежены 
символы и знаки не только «петербургского текста», оказавшиеся прочно вплетенными 
как в поэзию, так и в эссеистику Бродского, но и текста «венецианского», в какой-то 
мере «заместившего» поэту образы родного города, его Северной Венеции.

Ключевые слова: современная русская литература, поэзия, Иосиф Бродский, 
культурный интертекст.

Жизнь и творчество Иосифа Бродского прочно связаны с Петербургом, с городом на 
Неве, названном в честь великого царя-преобразователя. Сразу заметим, что для Иосифа 
Бродского реальный Ленинград, в котором он родился, ребенком ходил в школу, взрослел 
и начинал работать, не совпадал с поэтическим Петербургом, городом его воображе-
ния, городом его видений и мечтаний. Неслучайно в лирике Бродского образы Петр I и 
В. И. Ленина оказываются концептуально разведенными: поэтом будет точно подмече-
но, что памятники этим «именитым» персонам случайно/неслучайно – контрапунктур-
но – расположены на разных берегах Невы. Подобным образом и сам Бродский: родился 
на «революционной» Выборгской стороне в родильном доме при Ленинградской госу-
дарственной педиатрической медицинской академии (Литовская ул., д. 2), но большую 
часть жизни провел в историческом центре города, в его «пушкинско-ахматовской» час-
ти, возле Спасо-Преображенского собора, неподалеку от Летнего сада. 

О своих «корнях» Бродский рассказывает в эссе «Полторы комнаты» («In a room and 
the half», написано в 1985, опубликовано в 1986) [1], и из эссе ясно, что тесную связь с 
городом мальчику Броскому помогли установить его родители, мать и отец. 

Мать Бродского – Мария Моисеевна Вольперт (1905–1983) – имела гимназическое 
образование, детские годы провела в Латвии, хорошо знала немецкий и французский 
языки. «По-видимому, не сумев замаскировать свое мелкобуржуазное происхождение, 
она была вынуждена отказаться от всякой надежды на высшее образование и прослужи-
ла всю жизнь в различных конторах секретарем или бухгалтером» [1: 327]. Именно она 
научила четырехлетнего Осю читать. Может быть, именно вслед за ней (переводчицей 
военного времени) сын легко занимался переводами, а позже и писал стихи на иностран-
ном языке.

Отец будущего поэта – Александр Иванович Бродский (1903–1984) – «был журна-
листом – говоря точнее, фотокорреспондентом, хотя пописывал и статейки <…> для 
ежедневных многотиражек, которые все равно никто не читает <…>» [1: 325]. Работал 
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фотографом в газете «Известия», в многотиражной газете Балтийского морского паро-
ходства «Советская Балтика». Особый восторг сына вызывала работа отца в качестве за-
ведующего фотолабораторией в ленинградском Военно-морском музее, расположенном 
«в самом прекрасном во всем городе здании» – «а значит и во всей империи»: «То было 
здание бывшей фондовой биржи: сооружение несравненно более греческое, чем любой 
Парфенон, и к тому же куда удачней расположенное – на стрелке Васильевского острова, 
врезавшейся в Неву в самом ее широком месте» [1: 328]. Неслучайно упоминание стрел-
ки Васильевского острова, полюбившейся с ранних лет, будет присутствовать в самых 
значительных – манифестационных – стихах поэта.

Бродский вспоминает: «Ранними вечерами после уроков я пробирался через город к 
реке, пересекал Дворцовый мост, чтобы забежать в музей за отцом и вместе с ним пеш-
ком вернуться домой… <…> Пока мы проходили через центр города, он рассказывал мне 
историю того или иного фасада…» [1: 328–329] 

Город рождения и взросления Бродского оказал огромное влияние на формирование 
личности будущего поэта. В эссе «Меньше единицы» («Less than one», написано в 1976, 
опубликовано в 1979 г.), вспоминая свое детство и послевоенный Ленинград, Бродский 
писал: «Серые, светло-зеленые фасады в выбоинах от пуль и осколков, бесконечные 
пустые улицы с редкими прохожими и автомобилями <…> И помню, как по дороге в 
школу, проходя мимо этих фасадов, я погружался в фантазии о том, что творится вну-
три, в комнатах со старыми вспученными обоями. Надо сказать, что из этих фасадов и 
портиков – классических, в стиле модерн, эклектических, с их колоннами, пилястрами, 
лепными головами мифических животных и людей – из их орнаментов и кариатид, под-
пирающих балконы, из торсов в нишах подъездов я узнал об истории нашего мира боль-
ше, чем впоследствии из любой книги. Греция, Рим, Египет – все они были тут» [2: 8]. 
Совершенно очевидно, что Ленинград Броского был Петербургом. Он предпочитал «на-
зывать его Питером» [2: 8].

Семья Бродского жила в Ленинграде по различным адресам. Но детство Иосифа бо-
лее всего связано с домом «за Спасо-Преображенским собором» [2: 11], знаменитым 
домом Мурузи (ул. Пестеля, д. 27; фактический адрес – Литейный пр., д. 24, кв. 28). «Зда-
ние было громадным тортом в т. н. мавританском стиле <…> в западном его крыле, что 
обращено к <…> Литейному проспекту, некогда снимал квартиру Александр Блок. Что 
до нашей анфилады, то ее занимала чета, чье главенство было ощутимым как на предре-
волюционной русской литературной сцене, так и позднее в Париже в интеллектуальном 
климате русской эмиграции двадцатых и тридцатых годов: Дмитрий Мережковский и 
Зинаида Гиппиус. <…> Из трех высоких сводчатых окон нам ничего не было видно, 
кроме школы напротив; но центральное окно одновременно служило дверью балкона. С 
этого балкона нам открывалась длина всей улицы, типично петербургская безупречная 
перспектива, которая замыкалась силуэтом купола церкви Святого Пантелеймона или – 
если взглянуть направо – большой площадью, в центре которой находился собор Преоб-
раженского Его Императорского Величества полка» [1: 345].

Именно исторические районы Литейной части и стрелки Васильевского остро-
ва стали тем личным и субъективным пространством, что неосознанно противостояло 
общественно-социальному в детские годы Бродского: «Жил-был когда-то мальчик. Он 
жил в самой несправедливой стране на свете. Ею правили существа, которых по всем 
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человеческим меркам следовало признать выродками <…> И был город. Самый краси-
вый город на свете. С огромной серой рекой, повисшей над своим глубоким дном, как 
огромное серое небо – над ней самой. Вдоль реки стояли великолепные дворцы с такими 
изысканно-прекрасными фасадами, что, если мальчик стоял на правом берегу, левый вы-
глядел как отпечаток гигантского моллюска, именуемого цивилизацией…» [2: 26]. Брод-
ский-мальчик учился в ленинградских школах, но жил в Петербурге.

И в годы юности, годы первых увлечений и любовных свиданий «акварельный 
розово-голубой город» (как определял его Бродский) был частью его жизни: «У нас не 
было своих комнат, чтобы заманить туда девушку, и у девушек не было комнат. Романы 
наши были по преимуществу романы пешеходные и романы бесед <…> Старые склады, 
набережные реки в заводских районах, жесткие скамейки в мокрых скверах и холодные 
подъезды общественных зданий – вот привычные декорации» его «первых блаженств» 
[2: 15].

Первые стихи Бродского появились в конце 1950-х («<…> стихи я начал писать бо-
лее или менее сознательно, когда мне было 18, 19 или 20 лет» [6: 126]). До эмиграции 
в официальных изданиях были опубликованы лишь несколько стихотворений поэта (в 
детском журнале «Костер» – «Баллада о маленьком буксире», 1962). С начала 1960-х 
работал как поэт-переводчик, имел договора с издательствами, стал членом секции пере-
водчиков ленинградского отделения Союза писателей. 

Между тем в начале 1964 года Иосиф Бродский был арестован за тунеядство. Су-
дебное дело возникло в результате статьи «Окололитературный трутень», где поэт был 
охарактеризован как «самоуверенный юнец», чьи «стишки» представляют собой «смесь 
из декаденщины, модернизма и самой обыкновенной тарабарщины» [7]. В результате 
открытого суда над поэтом, состоявшемся 13 марта 1964 года в помещении клуба 15-й 
Ремстройконторы (наб. Фонтанки, д. 22), Бродский был осужден «за тунеядство» и при-
говорен к пяти годам административной высылки (отбывал наказание в деревне Норен-
ская Коношского района Архангельской области). Однако через полтора года – в резуль-
тате многочисленных выступлений в защиту поэта отечественной и мировой обществен-
ности (в т.ч. К. Чуковского, С. Маршака, А. Ахматовой, Д. Шостаковича) – Бродскому 
было разрешено вернуться в Ленинград. Но уже в 1972-м перед ним неотступно выросла 
угроза вынужденной эмиграции.

Оказавшись в изгнании, первые годы Бродский жил в Ann Arbor (здесь находится из-
дательство «Ardis», многократно печатавшее эмигрантов из России). По совету К. Проф-
фера, возглавлявшего «Ardis» и преподававшего в Мичиганском университете, Бродский 
принимает предложение занять должность приглашенного профессора на факультете 
славистики (tenured professor in the Slavic Department). Позднее (с 1981-го) поселился в 
Нью-Йорке. Много лет преподавал в различных университетах США, читал лекции по 
истории русской поэзии ХIХ и ХХ вв. 

Оставаясь сердцем и памятью на родине, в родном Петербурге, с близкими людь-
ми, в 1979 году Бродский пишет эссе «Путеводитель по переименованному городу» [3] 
(впервые опубликовано под названием «Leningrad: The city of mystery»). Отталкиваясь от 
образов двух памятников – В. И. Ленину перед Финляндским вокзалом и Петру Перво-
му (Медному Всаднику) перед Исаакиевским собором, стоящих на противоположных 
берегах Невы – Бродский «издалека» продолжает размышлять о городе, о различном 
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отношении к нему власти. «Петр Первый провидел город, и более чем город: Россию с 
лицом, обращенным к миру. <…> В отличие от своих предшественников и последовате-
лей на русском троне, этот двухметрового роста монарх не страдал традиционным рос-
сийским недугом – комплексом неполноценности перед Европой. Он не хотел подражать 
Европе, он хотел, чтобы Россия была Европой, точно так же, как он сам был, хотя бы 
отчасти, европейцем» [3: 56]. Бродский поэтично и точно воспроизводит историю зарож-
дения и становления города: «Нетронутая дотоле европейскими архитектурными стиля-
ми, Россия открыла шлюзы, и барокко с классицизмом ворвались и заполонили улицы и 
набережные Санкт-Петербурга. Органоподобные леса колоннад вырастали параллельно 
дворцовым фасадам, уходя в бесконечность своего многокилометрового эвклидова три-
умфа…» [3: 59]. По мысли Бродского, Петр Первый «добился своего: город стал гава-
нью, и не только физической. Метафизической тоже. Нет другого места в России, где бы 
воображение отрывалось с такой легкостью от действительности: русская литература 
возникла с появлением Петербурга» [3: 58]. И порождением города, частью этой боль-
шой русской литературы, ее «петербургского текста» стал и сам Бродский.

В размышлении Бродского, «к середине девятнадцатого столетия отражаемый <го-
род> и отражение <города в литературе> сливаются: русская литература сравнялась с 
действительностью до такой степени, что когда думаешь о Санкт-Петербурге, невоз-
можно отличить выдуманное от доподлинно существовавшего <…> Современный гид 
покажет вам здание Третьего отделения, где судили Достоевского, но так же и дом, где 
персонаж из Достоевского – Раскольников – зарубил старуху-процентщицу» [3: 62]. И в 
течение двух с половиной столетий петербургская поэзия – от Ломоносова и Державина 
до Пушкина и его плеяды (Баратынский, Вяземский, Дельвиг), и далее до акмеистов 
(Ахматова, Гумилев, Мандельштам) – «существовала под тем же знаком, под которым 
и была зачата: под знаком классицизма» [3: 64]. Как и поэзия самого Бродского («Я за-
ражен нормальным классицизмом…» – «Одной поэтессе», 1965).

«Петербургская» родословная поэта Бродского прочитывается в каждой строке его 
«путеводителя» по городу. О петербургских «белых ночах»: «Это самое волшебное 
время в городе: можно писать и читать без лампады в два часа ночи; громады зданий, 
лишенные теней, с окаймленными золотом крышами, выглядят хрупким фарфоровым 
сервизом. Так тихо вокруг, что почти можно услышать, как звякнула ложка, упавшая 
в Финляндии. Прозрачный розовый оттенок неба так светел, что голубая акварель 
реки почти не способна отразить его. И мосты разведены, словно бы острова дельты 
разъединили руки и медленно двинулись по течению к Балтике. В такие ночи трудно 
уснуть, потому что слишком светло и потому что любому сну далеко до этой яви. Когда 
человек не отбрасывает тени, как вода» [3: 71].

В эмиграции Бродский продолжал писать стихи (в первые годы – только на русском, с 
середины 1980-х – и на английском). И одновременно обратился к художественной публи-
цистике – преимущественно это предисловия к изданиям русской и мировой литературы 
(А. Пушкин, П. Вяземский, Е. Баратынский, М. Лермонтов, М. Цветаева, А. Ахматова, 
О. Мандельштам, А. Солженицын, С. Довлатов, Ю. Алешковский, М. Кундера, К. Кава-
фис, Э. Монтале, У. Оден и др.), впоследствии ставшие самостоятельными эссе. Русская 
литература и «петербургский поэтический текст» по-прежнему не оставляют Бродского. 
«В этом гигантском воплощении совершенного порядка вещей ямбический размер так 
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же естественен, как булыжная мостовая. Петербург является колыбелью русской поэзии 
и, более того, стихосложения» [4: 31], – пишет Бродский в эссе об Анне Ахматовой 
«Муза плача». 

Образ столичного во всех отношениях Петербурга пронизывает все литературные 
эссе Бродского, написанные в эмиграции, воспоминания о родном душе поэта городе 
не покидают его. В эссе «Путешествие в Стамбул» (1985) Бродский объясняет, что даже 
путешествие в Константинополь было предпринято им в связи с «обещанием, данным 
мной себе самому по отъезде из родного города навсегда, объехать обитаемый мир по 
широте и долготе (т.е. по Пулковскому меридиану), на которых он расположен <…> В 
конце концов, я прожил 32 года в Третьем Риме, примерно с год – в Первом. Следовало – 
для коллекции – добрать Второй» [5: 281]. И хотя Византия не производит на Бродского 
ожидаемого впечатления, неосознанно образ приневского города возникает в его памяти, 
точнее – в его сне. И хотя сон оказывается «монструозным», примечателен факт бессоз-
нательного наложения образов Второго и Третьего Рима: «Это то, что роднит меня до сих 
пор с державой, в которой мне выпало родиться» [5: 283].

Первые поэтические сборники, вышедшие в эмиграции, – «Конец прекрасной эпохи: 
Стихотворения 1964–1971» и «Часть речи: Стихотворения 1972–1976». Бродский входит 
в литературу, по его словам, без какой-либо традиции, не ощущая или не осознавая пре-
емственности в отношении к какому-либо предшествующему литературному направле-
нию или течению. Но, без преувеличения можно сказать, что эту традиции составил для 
него поэтический Петербург – «золотого» и «серебряного» века.

С городом связаны и самые важные любовные – а следовательно, и творческие – 
переживания поэта, любовь к Марине (Марианне) Басмановой. «В молодости она была 
очень красивая. Она дочь художника Павла Басманова, который был учеником Стерли-
гова и Петрова-Водкина. Она из сугубо петербургской художественной семьи. Прожила 
свою жизнь в квартире, которая принадлежала раньше кому-то из семьи Бенуа: на улице 
Глинки [д. 15] между Никольским собором и Мариинским театром. Ее сила была в том, 
что она все время молчала. Это придавало ей таинственность» (Е. Рейн). 

В октябре 1967 года у Марины и Иосифа родился сын – Андрей, а в начале 1968-
го они расстались навсегда. У Бродского, кроме глубокой страсти к Марине был и 
«литературный момент». По словам Е. Рейна, «лет за шесть до смерти все стихи, 
посвященные разным женщинам, он <Бродский> перепосвятил Марине. Было, напри-
мер, Т. Т. или А. А. Он зачеркнул эти посвящения и написал: М. Б.». И этим Бродский 
снова вернулся в Петербург.

Человеческое существование лирического героя поздней лирики Бродского в еще 
большей мере лишено некой опоры, оно зыбко и неустойчиво. По словам А. Кушнера, 
«Бродский – поэт безутешной мысли, поэт едва ли не романтического отчаяния…» И 
одна из причин его – оторванность от родного города: «В зернистости гранитной на-
бережной близ постоянно текущей, уходящей воды есть нечто такое, что пропитывает 
подошвы чувственным желанием ходьбы. Пахнущий водорослями встречный ветер с 
моря исцелил здесь немало сердец, перегруженных ложью, отчаянием и беспомощнос-
тью. <…> Это город, где как-то легче переносится одиночество, чем в других местах, 
потому что и сам город одинок» [3: 68].
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Трагизм земного существования преодолевается самой поэзией, внутренней ре-
чью, поэтическим словом («Часть речи», 1975–76). Мысль о том, что «язык не средство 
поэзии», а наоборот «поэт – средство и инструмент языка», что «язык – это важнее, чем 
Бог, важнее, чем природа, важнее, чем что бы то ни было иное <…>» [3: 71] постоянно 
присутствует в интервью и литературно-критических эссе поэта. Он настаивает на при-
оритете слова и языка во всем, приравнивая роль языка к поэтической функции Музы. 
«И по комнате, точно шаман кружа, / Я наматываю как клубок / На себя пустоту ее, чтоб 
душа / Знала что-то, что знает Бог» («Как давно я топчу…», 1980). Основная поэтическая 
тональность Бродского – исповедальность и лиризм, пронзительность и открытость – 
гармония [см. 7].

В ноябре 1987 года Шведская Королевская Академия (Стокгольм) удостоила Брод-
ского Нобелевской премии в области литературы «за всеохватное авторство, исполнен-
ное ярости мысли и поэтической глубины». В традиционной речи лауреата Бродский 
говорил о том, что язык и литература – «вещи более древние, неизбежные и долговечные, 
нежели любая форма общественной организации», что «если искусство чему-то учит 
<…> то именно частности человеческого существования», «ощущению индивидуаль-
ности, уникальности, отдельности», что именно литература превращает человека «из 
общественного животного в личность». И, может быть, более всего в этой речи поража-
ет скромность великого лауреата, та его «неловкость», которая порождена «не столько 
мыслью о тех, кто стоял здесь» до него, сколько «памятью о тех, кого эта честь минова-
ла». Произнося имена Мандельштама, Цветаевой, Фроста, Ахматовой, Одена, Бродский 
признавался: «В лучшие свои минуты я кажусь себе как бы их суммой – но всегда мень-
шей, чем любая из них в отдельности <…>» [1: 14]. Знаменательно, что значительную 
часть «литературной традиции» Бродского составляют «царскосельские» (петербург-
ские) поэты.

В продолжение всей жизни Бродский продолжал горячо любить и тосковать по сво-
ему Петербургу. Еще будучи в родном городе, он писал: «Ни страны, ни погоста / не 
хочу выбирать, / На Васильевский остров / я приду умирать…» («Стансы», 1962). Од-
нако судьба и «разнообразные обстоятельства» распорядились иначе. Умер Бродский от 
сердечного приступа во сне в ночь с 27 на 28 января 1996 года в пригороде Нью-Йорка. 
Однако по завещанию поэта тело его было предано земле в Италии в Венеции (кладби-
ще Сан-Микеле). В конце 1980-х годов Бродский говорил, что «есть два или три места 
на свете», где он чувствует себя «как дома»: «<…> в сильной степени я чувствую себя 
таким образом в Италии…», особенно в Венеции, в которой, как и в его родной Северной 
Венеции, «слишком много <…> рек и каналов» [1: 316]. Примечательно, что венециан-
ский дом Бродского на набережной Неисцелимых открывается своим главным фасадом 
на канал Джудекка, противоположный берег которого необычайно сильно, едва ли не в 
деталях порождает зримый образ приневской Английской набережной, если смотреть на 
нее с Васильевского острова. Да и сам дом расположен таким образом, что при взгляде 
на него с воды отчетливо прочитывается типологическая близость образу петербургско-
го Летнего сада с крылатыми (Горбатыми) мостами справа и слева от него. Совершенно 
очевидно, что обретенное для дома удивительное и уникальное место на набережной в 
Венеции будило и порождало сонм ностальгических воспоминаний Бродского о родном 
городе, о его Северной Венеции. 
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ПЕТЕРБУРГ ЯК ТЕКСТ В ЕСЕЇСТИЦІ ЙОСИПА БРОДСЬКОГО
У статті розглядається вплив міста Петербурга (Петрограда-Ленінграда) 

на формування особистості та поезії видатного російського лірика, лауреата 
Нобелівської премії поета Йосипа Олександровича Бродського. У статті акцентують-
ся «опредмечені» зв’язки, що знайшли своє відображення в есеїстиці Й. А. Бродського і 
свідчать про нерозривний зв’язок поета з містом на Неві, незалежно від того, чи пере-
бував він на батьківщині, чи у вигнанні. У роботі простежено символи і знаки не тільки 
«петербурзького тексту», що були міцно вплетені як у поезію, так і в есеїстику Бродсь-
кого, а й до тексту «венеціанського», який певною мірою «замістив» поетові образи 
рідного міста, його Північної Венеції.

Ключові слова: сучасна російська література, поезія, Йосип Бродський, культурний 
інтертекст.
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PETERSBURG AS TEXT IN THE ESSAYS BY JOSEPH BRODSKY
The article considers the infl uence of the city of St. Petersburg (Petrograd-Leningrad) on 

the formation of personality and poetry of the outstanding Russian lyricist, the Nobel prize 
winner poet Joseph Brodsky. The article focuses on the “identifi ed” connections, which are 
refl ected in the essay of I. Brodsky and testify to the inseparable connection of the poet with 
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the city on the Neva, regardless of whether he was at home or abroad. The paper traces the 
symbols and signs of not only the “Petersburg text”, which were fi rmly intertwined both in po-
etry and in Brodsky’s essay, but also in the text of the “Venetian”, which “replaced” the poet’s 
images of his native city, his Northern Venice.

Key words: modern Russian literature, poetry, Joseph Brodsky, cultural intertext.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ВОПЛОЩЕНИЯ КАТЕГОРИИ 
ТЕМПОРАЛЬНОСТИ В РОМАНЕ ДЖ. КОУ “WHAT A CARVE UP!”

Статья посвящена проблеме репрезентации категории темпоральности в романе 
Дж. Коу «Какое надувательство!». Цель исследования – проанализировать ключевые 
структурные элементы постмодернистского текста в целом и формы времени в этом 
произведении – в частности, показать взаимосвязь их воплощения с идеями о диалоге 
и полифонии М. М. Бахтина. Для этого нами проанализированы основные лингвисти-
ческие средства, используемые Дж. Коу с целью реализации специфических временных 
особенностей в его романе. Филологический анализ показывает, что воплощение кате-
гории времени весьма специфично в зависимости от личности автора, его идиостиля и 
авторской манеры, а подобные исследования вносят значимый вклад в развитие теории 
темпоральности.

Ключевые слова: диалог, полифония, интертекстуальность, темпоральность, иди-
остиль.

Понятие «хронотоп» появилось на волне идей теории относительности А. Эйнштейна 
и было введено в литературоведение М. М. Бахтиным для обозначения «естественной 
взаимосвязи временных и пространственных отношений, художественно освоенных 
в литературе» [5: 9]. Описывая хронотоп как «формально-содержательную категорию 
литературы», М. М. Бахтин подчёркивал важность выражения в нём неразрывности 
времени и пространства; впоследствии эта исследовательская категория многократно 
подтвердила свою значимость для любого вида анализа литературно-художественного 
произведения, в том числе лингвостилистического, композиционно-эстетического и под. 

Н. А. Николина отмечает, что существенное усиление интереса к проблеме време-
ни и пространства художественного текста наблюдается с конца 20 века. На это повли-
яло, главным образом, бурное развитие науки, эволюция взглядов на пространство, а 
также ускорение темпов социальной жизни. Все эти процессы стимулировали усиле-
ние интереса к проблемам памяти, истоков, традиции, с одной стороны; и будущему, с 
другой стороны, что способствовало возникновению новых форм в искусстве [5: 85]. 
Пристальное внимание к хронотопу находит отражение и в других явлениях литера-
турного творчества; в частности – в появлении новых литературных жанров, таких, как 
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повесть-сказка, роман-хроника, роман-притча и т. д. Подобные жанры квалифицируют 
как «авторские» [2: 17], либо «синкретичные», то есть, сочетающие черты различных 
жанровых форм в одном произведении [8: 233]. 

Характерной тенденцией для данного литературного периода становится так-
же сочетание различных литературных направлений, эксперимент с объединением 
норм различных исторических эпох в рамках одного произведения и подобного рода 
синкретичные процессы и явления, которые наблюдаются в самых разных национальных 
литературах. 

В подобных закономерно трансформируется и такая эстетическая категория, как 
хронотоп; например, по утверждению С. А. Игнатовой, в постмодернистском дискурсе 
конструктивными и смыслообразующими являются такие структурные элементы, как 
особый хронотоп, децентрация повествования, размывание образов автора и рассказчи-
ка. Интертекстуальность же становится «мировоззренческой доминантой» [3: 109].

В качестве иллюстративного материала для установления некоторых структурных и 
смысловых особенностей речевого воплощения идеи Бахтина о диалогичности и/или по-
лифонии в конкретном художественном произведении постмодернистского свойства мы 
в данном случае воспользуемся текстом британского автора Дж. Коу «What a carve up!» 
(«Какое надувательство!»). Современный писатель Дж. Коу является одной из значимых 
фигур, продолжающей сатирическую традицию в британской литературе. Его первые 
книги – «Случайная женщина» (The Accidental Woman, 1987), «Прикосновение к любви» 
(A Touch of Love, 1989) и «Карлики смерти» (The Dwarves of Death, 1990) – были хорошо 
приняты читателями, однако по-настоящему он стал известен после выхода в 1994 году 
его романа «Какое надувательство!» (What a Carve Up!, 1994).

Роман «Какое надувательство!» в сатирическом ключе изображает Великобританию 
времен правления Маргарет Тэтчер. В нём описываются масштабные реформы в поли-
тической, экономической и социальной сферах, а также то, как они отразились на жизни 
простых людей. Яркий контраст с героями – представителями среднего класса британ-
ского общества (писателем Майклом, его соседкой Фионой, художницей Фиби и кинема-
тографистом Грэмом) демонстрируют члены семейства Уиншоу, жизнеописанием коих 
волей случая занялся Майкл. Томас, Генри, Дороти, Родди и Хилари Уиншоу занимают 
высокое положение в обществе – в тэтчеровской Англии им отведены ключевые роли в 
политике, банковской сфере, сельском хозяйстве и СМИ. То, на чем строится их карье-
ра и благополучие, становится ясно по мере написания Майклом биографии могуще-
ственной семьи – обман, лицемерие, коррумпированность и беспринципность являются 
характерными чертами всех ее членов за редким исключением в лице представителей 
старшего поколения – Мортимера и Табиты Уиншоу. 

Представляется важным проанализировать данное произведение с точки зрения осо-
бенностей репрезентации темпоральности. В «Стилистическом энциклопедическом 
словаре русского языка» под редакцией М. Н. Кожиной темпоральность определяется 
как «текстовая категория, с помощью которой содержание текста соотносится с осью 
времени: реальной исторической перспективой действительности или её преломлением. 
Текст имеет двоякие соотношения такого рода: во-первых, он отображает определённый 
фрагмент действительности, вписанный в общую хронологию мира (отражательное 



283

текстовое время); во-вторых, он развёртывается линейно, как время, т. е. существует мо-
мент его начала и, далее, темпоральной протяжённости» [6: 536].

Время в романе «Какое надувательство!» характеризуется многомерностью и нели-
нейностью, что прежде всего получило воплощение в его сложной, хронологически не-
последовательной композиционной структуре, с очевидным нарушением реального те-
чения времени: после пролога о семье Уиншоу автор переключается на жизнеописание 
их биографа Майкла Оуэна, и подобным организуется вся первая часть под названием 
«Лондон». Главы о Майкле и его жизни в период с августа 1990 года до января 1991 года 
чередуются с главами о Хилари, Генри, Родди, Дороти, Томасе и Марке. 

Обратимость романного времени получает отражение в ретроспективном описании 
ключевых эпизодов детства главного героя, которые изобилуют его эмоциональными и 
глубоко личными переживаниями, что находит своё выражение, в частности, в эпитетах 
«a tiny but priceless moment of expectancy» (крохотный, но такой бесценный миг ожида-
ния) – здесь и далее оригинальный текст цитируется по изданию, включённому в список 
[9: 24], в дальнейшем в скобках указывается лишь страница; перевод романа Дж. Коу 
приводится по изданию, также указанному списке литературы [4]; метафорах «the pros-
pect of such liquid happiness» [с. 24] – о воде (просторы жидкого счастья), «a bolt of ice 
shot through me» [с. 25] (меня насквозь пробило ледяной молнией), «a train of thought» 
[с. 23] (поток сознания). Немаловажную роль в создании эмоционального плана произ-
ведения играют также прилагательные и глаголы, описывающие внутреннее психологи-
ческое состояние героя: «I was numb with shock» [с. 24] (онемел от шока), «resumed my 
wailing with twice the energy» [с. 24] (взвыл снова с удвоенной энергией) и др. 

По мере прочтения романа, мы понимаем, насколько значим для постижения его 
смысла учёт ретроспективного плана. Согласно И. Р. Гальперину, «ретроспекция – 
грамматическая категория текста, объединяющая формы языкового выражения, отно-
сящие читателя к предшествующей содержательно-фактуальной информации. Следова-
тельно, категория ретроспекции неизбежно влечёт за собой какую-то переакцентуацию 
отдельных частей текста. То, что благодаря разным приемам реализации категории ре-
троспекции воскресает в нашей памяти, заставляет нас переоценить значение воскреша-
емого и – нередко то, что казалось иррелевантным или второстепенным, становится в 
ряд значимых частей» [1: 106]

По мере развёртывания сюжета становится очевидным, что детские впечатления 
играют ключевую роль и в становлении Майкла как личности, и в выборе им страте-
гии взаимодействия с другими персонажами романа. Чтобы подчеркнуть важность тех 
или иных воспоминаний, автор словно «растягивает» их во временнóм плане, реали-
зуя описательную функцию, в частности, с помощью использования глагола would для 
выражения повторяющихся действий в прошлом (в этой функции он аналогичен кон-
струкции used to), наречия времени still в значении «всё ещё»: «Yuri was my one and only 
hero at this time. My parents would save every photograph from the magazines and news-
papers, and I fi xed them to the wall of my bedroom with drawing-pins. That wall has been 
re-papered now, but for many years after the pictures came down you could still see the pin 
marks, dotted into a random and fantastic pattern like so many stars..»[с. 21] («Юрий был 
в то время моим первым и единственным героем. Родители вырезали все его фотогра-
фии из журналов и газет, а я развешивал их на кнопках по стене у себя в спальне. Обои 
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на этой стене давно переклеили, но еще много лет после того, как фотографии сняли, 
на обоях, словно беспорядочная фантастическая карта звёздного неба, виднелись точки 
булавочных уколов») [с. 17].

В данном контексте повествование ведётся от первого лица, что немаловажно, по-
скольку использование личного повествователя позволяет максимально приблизить глав-
ного героя к адресату текста. 

Значимость анализируемой категории состоит ещё и в том, что она интегрирует 
временные срезы произведения. Иными словами, ретроспекция побуждает восприни-
мать художественный текст многомерно: с позиций как прошлого, так и настоящего и в 
определённых условиях – будущего. В романе Дж. Коу ретроспекция также осуществля-
ется с помощью форм глаголов нескольких времён плана прошедшего, употребляемых 
параллельно: Past Indefi nite – прошедшее неопределённое; Past Continious – прошедшее 
длительное и Past Perfect – прошедшее совершённое время, обозначающее действие, ко-
торое завершилось до некоего момента в прошлом. 

В приведённом ниже фрагменте текста действия, выраженные глаголами в Past Per-
fect и Past Continious, являются преимущественно нереальными, совершающимися во 
сне главного героя; в то время как глаголы в Past Indefi nite выражают реальные дей-
ствия в прошлом. Подобное употребление различных временных форм плана прошед-
шего тем самым способствует не только выражению эмоционального отношения героя к 
событиям, но и стиранию грани между реальным и нереальным: «Michael dreamed about 
Fiona, as he had done every night for the last two weeks. He dreamed that he was still sitting 
beside her hospital bed, holding her hand and talking. She was listening to him and smiling 
back. Then he dreamed that he had woken up to the realization that she was dead, and started 
to dream that he was crying» [с. 353] («Майклу снилась Фиона – как снилась каждую ночь 
последние две недели. Ему снилось, что он по-прежнему сидит у её больничной крова-
ти, держит её за руку и разговаривает. Она слушает его и улыбается в ответ. Потом ему 
приснилось, что он просыпается, зная, что она умерла, и ему начинает сниться, что он 
плачет») [с. 358]

Приведённый фрагмент позволяет увидеть ещё один весьма характерный для во-
площения ретроспективного плана в произведении приём – повтор, выраженный 
трёхкратным употреблением глагола «dreamed», имеющего грамматическую форму Past 
Indefi nite. По мнению И. Р. Гальперина, «ретроспекция реализуется разными способами, 
среди которых особое место занимает повтор. Сама ретроспекция тоже своеобразный 
повтор – повтор мысли, который, естественно, замедляет движение повествования» [1: 
106]. 

Таким образом, проведённый анализ показывает, что категория времени в художе-
ственном тексте при её воплощении у разных авторов отличается безусловным своеобра-
зием. Исследование этого своеобразия позволяет не только более глубоко и всесторонне 
изучить особенности идиолекта писателя, «прочувствовать» особенности его творчес-
кой манеры, но и дополнить лингвистическую теорию темпоральности в целом. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / И. Р. Гальперин. 

М. : КомКнига, 2006. 144 с. 



285

2. Звягина М. Ю. Авторские жанровые формы в русской в русской прозе конца 
ХХ века. Астрахань : Изд-во Астрахан. пед. ун-та, 2001. 180 с.

3. Игнатова С. А. Полифония и постмодернизм в романе У. Эко «Имя розы» 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/polifoniya-i-
postmodernizm-v-romane-u-eko-imya-rozy. – Дата доступа: 21.03.2018. 

4. Коу Дж. Какое надувательство! М. : Эксмо, 2011. 908 с. 
5. Крохмаль А. П. Хронотоп в романе-притче У. Голдинга «Повелитель мух» // Вест-

ник СамГУ. 2006. №8(48) С. 201–207. 
6. Матвеева Т. В. Текстовое время // Стилистический энциклопедический словарь рус-

ского языка / под ред. М. Н. Кожиной. М. : Флинта: Наука, 2011. С. 536–537. 
7. Николина Н. А. Филологический анализ текста: учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2003. 256 с. 
8. Бройтман С. Н. Историческая поэтика // Теория литературы: в 2 т. / под. ред. 

Н. Д. Тамарченко. М. : Академия, 2004. Т. 2 – С. 325–368. 
9. Coe J. What a Carve Up! London : Penguin Books, 1995. 501 p.

Тучна П.А., аспірант
Вітебський держ. ун-т імені П. М. Машерова, Вітебськ, Республіка Біларусь

ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВТІЛЕННЯ КАТЕГОРІЇ ТЕМПОРАЛЬНОСТІ У 
РОМАНІ ДЖ. КОУ «ЯКЕ ОБДУРЮВАННЯ!»

Стаття присвячена проблемі репрезентації категорії темпоральності у романі 
Дж. Коу «Яке обдурювання!». Мета дослідження – проаналізувати ключові структурні 
елементи постмодерністського тексту у цілому та форми часу у цьому творі – зокрема 
показати взаємозв’язок їхнього втілення з ідеями про діалог та поліфонію М. М. Бахті-
на. для цього нами проаналізовані основні лінгвістичні засоби, що використані Дж. Коу 
з метою реалізації специфічних часових особливостей в його романі. Філологічний аналіз 
доводить, що втілення категорії часу вельми специфічно у залежності від особи авто-
ра, його ідіостилю та авторської манери, а подібні дослідження роблять значущий вне-
сок у розвиток теорії темпоральності.

Ключові слова: діалог, поліфонія, інтертекстуальність, темпоральність, ідіос-
тиль.
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PROBLEM OF REPRESENTATION OF THE CATEGORY OF TEMPORALITY IN 
THE NOVEL BY J. COE «WHAT A CARVE UP!”.

The article is devoted to the problem of representation of the category of temporality in the 
novel by J. Coe «What a carve up!”. The purpose of the study is to analyze the key structural 
elements of the postmodern text in general and the tense forms in this work in particular, to 
show the interconnection between their embodiment and the ideas of dialogue and polyphony 
by M. M. Bakhtin.
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Therefore we analyzed the main linguistic means used by J. Kou with the purpose of 
realizing specifi c tense forms peculiarities in his novel. The philological analysis shows that 
the embodiment of the time category is very specifi c, depending on the author’s personality, 
individual style and author’s manner, and similar studies make a signifi cant contribution to the 
development of the theory of temporality.

Key words: dialogue, polyphony, intertextuality, temporality, individual style.

УДК 821.07.03
Шэнь Б.,
Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова, Киев

РЕЧЕЭТИКЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ СЕМЕЙНОГО ОБЩЕНИЯ В РУССКОЙ 
ДВОРЯНСКОЙ СЕМЬЕ ХIХ ВЕКА 

(НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ Л. Н. ТОЛСТОГО «ЮНОСТЬ») 

Статья посвящена анализу некоторых рече-этикетных формул, принятых в се-
мейном общении русских дворян середины ХIХ-го века и нашедших художественное во-
площение в повести «Юность» Л. Н. Толстого. Основное внимание уделено функции 
создания используемыми формулами речевого этикета позитивного семейного микро-
климата, выражаемого в проявлениях симпатии, нежности, доброжелательности и 
подкоммуникантов друг к другу.

Ключевые слова: речевой этикет, семейная коммуникация, позитивное отношение, 
имя собственное, неофициальный вариант имени.

 

В каждой национальной культуре поведение людей регулируется сложившимися в 
условиях данного общества представлениями о том, что человеку полагается делать в 
типичных ситуациях: как ведёт себя личность, будучи пассажиром, врачом, пациентом, 
гостем, хозяином, продавцом, покупателем и т. д. В социальной психологии такие мо-
дели, или шаблоны, человеческого поведения, связанные с определёнными моментами 
деятельности людей, получили название социальных ролей личности. 

При этом каждой социальной роли в большинстве случаев соответствует не только 
определённый тип речевого поведения, но и свой набор используемых в данной ситуа-
ции языковых средств, прежде всего – особых «формул» речевого этикета. В то же вре-
мя речевое поведение человека в той или иной роли в значительной степени определено 
традициями общества. Так, к примеру, у разных народов общение в «одноимённых» си-
туациях (например, разговор мужа с женой, отца с сыном, учителя и ученика, хозяина и 
гостя, начальника и подчинённого и т. п.) протекает в разной стилистической тональнос-
ти, с использованием различных речеэтикетных слов и выражений. Сказанное в полной 
мере относится и к сфере семейной речевой коммуникации: общению детей с родите-
лями, родителей между собой, братьев с сёстрами и т. д. 
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В одних культурах разговор детей и родителей характеризуется сильным стилистичес-
ким контрастом (специальные формы почтения, показатели покорности, обращение к ро-
дителям типа «на вы» и т. п.); у других народов это общение в большей мере «на равных». 

В русской речевой традиции этико-эстетический компонент речевой культуры «по-
дразумевает особую роль категорий гармонии, кротости, смирения, миролюбия, негнев-
ливости, уравновешенности, радости, а реализуется в диалогическом гармонизирую-
щем воздействии, риторических принципах немногословия, спокойствия, правдивости, 
искренности, благожелательности, ритмической мерности, отказе от крика, клеветы, 
сплетни, осуждения ближнего» [Михальская 1996, с. 400]. Всё сказанное с полным пра-
вом можно отнести к традициям, которые сложились в области русского речевого семей-
ного этикета. 

Взаимоотношениям детей и родителей – как детей к своим родителям, так и роди-
телей к детям – в русской культуре всегда отводилось особо важное место. Ю. В. Рож-
дественский отмечает, что в соответствии с правилами народной русской морали «отно-
шения родителей и детей строятся на любви и исполнении взаимных обязанностей; … 
родители должны воспитать и выучить детей; … дети должны заботиться о родителях 
и покоить их старость; … отношения детей и родителей должны быть скреплены 
взаимной любовью» (выделено мною. – Б. Ш.) [Рождественский 2002, с. 14]. В тради-
циях русского семейного уклада – любовь, искренность, высокая духовность общения 
детей и родителей, на что указывалось ещё в знаменитых памятниках древнерусской 
литературы, созданных много веков назад. 

К сожалению, в современный период мы нередко пренебрегаем традиционно сло-
жившимися в семейном общении правилами, однако лучшие произведения классичес-
кой русской литературы дают нам возможность приобщиться к тем традициям семейной 
коммуникации, которые отличает не только взаимное уважение, но и высокий духовно-
нравственный потенциал. 

Необыкновенно ценную информацию об общении детей и родителей в дворянских 
семьях ХIХ-го века, о тончайших нюансах осуществляемого коммуникативного про-
цесса, переданных писателем с поразительной глубиной, находим в произведениях Льва 
Николаевича Толстого: в его знаменитой романе-эпопее «Война и мир», а также в авто-
биографической трилогии из трёх повестей «Детство», «Отрочество» и «Юность».

В настоящем выступлении мы остановимся на анализе некоторых речеэтикетных 
формул, функционирующих в последней из составляющих трилогию повести под на-
званием «Юность». Эта повесть, сюжетно продолжающая первые две части трилогии – 
«Детство» и «Отрочество», – тем не менее довольно существенно от них отличается: 
главный герой всех трёх повестей, Николай Иртеньев, теперь вступает в пору юноше-
ства. Он готовится к экзаменам в университет, успешно их сдаёт и вступает в новый этап 
своей жизни – студенческую юность. 

Однако и повзрослевший Николай Иртеньев, общаясь со своими родными, остаётся 
тем же глубоко чувствующим, ласковым мальчиком, каким мы видели его в общении с 
любимой маменькой в повести «Детство». К сожалению, матери Николая уже давно нет 
в живых, с отцом он видится не очень часто (почти в самом начале повести «Юность» 
писатель – словами Николая, от имени которого ведётся повествование, – говорит: 
«Папа эту весну редко бывал дома»), однако в отношениях с сестрой Любой и дочерью 
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их гувернантки Катей, почти ставшей Володе и Николаю сестрой, он проявляет себя как 
нежный и заботливый брат. Приводимый далее фрагмент повести, на наш взгляд, убеди-
тельно это подтверждает: «Вот видно, что ты иностранка (ничего не могло быть обиднее 
для Катеньки названия иностранки, с этой-то целью и употребила его Любочка), – пе-
ред этаким таинством, – продолжала она с важностью в голосе, – и ты меня нарочно 
расстраиваешь… ты бы должна понимать… это совсем не шутка…

– Знаешь, Николенька, что она написала? – сказала Катенька, разобиженная на-
званием иностранки, – она написала… 

– Не ожидала я, чтоб ты была такая злая, – сказала Любочка, совершенно разню-
нившись, уходя от нас, – в такую минуту, и нарочно, целый век, всё вводит в грех. Я к 
тебе не пристаю с твоими чувствами и страданиями» (выделено мною. – Б. Ш.) [Толстой 
1978, с. 201]

В процитированном фрагменте, во-первых, обращает на себя внимание собствен-
но обращение – Люба, обращаясь к брату, употребляет неофициальный вариант имени 
от антропонима Николай, с характерным оценочным суффиксом (-еньк), передающим 
исключительно позитивное отношение говорящего к собеседнику: Николенька. Од-
нако не менее значимыми для понимания и оценки сложившегося семейного климата 
являются и варианты имён, которые употребляет Николай как повествователь (как уже 
отмечалось, повествование в произведении ведётся от первого лица, и именно от лица 
Николая): рассказывая о возникшей между сестрой и её подругой размолвкой, он тем не 
менее каждую называет неофициальным вариантом имени, которое свидетельствует о 
симпатии к обеим девочкам: Любочка и Катенька. 

Именно так говорит Николай о девочках протяжении всего повествования в повести, 
независимо от того, выполняет ли используемое имя функцию обращения (использует-
ся в прямой речи) или же употребляется в речи повествователя (авторской), в функции 
сугубо номинативной – ср., например: «Когда я пришёл обедать, я застал в столовой 
только Мими, Катеньку, Любочку и St.-Jérôme’а; папа не был дома, а Володя готовился 
к экзамену с товарищами в своей комнате и потребовал обед к себе» (выделено мною. – 
Б. Ш.) [Толстой 1978, с. 198].

Впрочем, следует отметить, что анализируемая повесть предоставляет меньшие воз-
можности для наблюдения за различными речеэтикетными формулами, используемыми 
в семейном общении в русских дворянских семьях, нежели две первые части трилогии 
Л. Н. Толстого: общение детей и родителей представлено в ней минимально, в основном 
юные члены семьи Иртеньевых – Володя, Николай и Любовь – общаются друг с другом 
или же со своими сверстниками. 

Тем не менее анализ функционирующих в этой повести речеэтикетных формул и 
номинаций личностного свойства в целом позволяет дополнить определёнными сведе-
ниями картину семейного общения в русских дворянских семьях ХIХ-го века, широко 
представленную в первых двух частях анализируемого произведения выдающегося рус-
ского писателя-классика.
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МОВЛЕННЄВО-ЕТИКЕТНІ ФОРМУЛИ СІМЕЙНОГО СПІЛКУВАННЯ У 
РОСІЙСЬКІЙ ДВОРЯНСЬКІЙ РОДИНІ ХIХ ВІКУ 

(НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТІ Л. М. ТОЛСТОГО «ЮНАЦТВО»)
Статтю присвячено аналізу деяких мовленнєво-етикетних формул, що були прийня-

ті у сімейному спілкуванні російських дворян середини ХІХ-го віку та знайшли художнє 
втілення у повісті «Юнацтво» Л. М. Толстого. Основну увагу приділено функції ство-
рення формулами мовленнєвого етикету, що використовуються, позитивного сімейного 
мікроклімату, який виражається у проявах симпатії, ніжності, доброзичливості і 
под. комунікантів один до одного.

Ключові слова: мовленнєвий етикет, сімейна комунікація, позитивне ставлення, 
власна назва, неофіційний варіант імені. 
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SPEECH-ETIQUETTE FORMULAE IN FAMILY 
COMMUNICATION IN RUSSIAN NOBLE FAMILY 

OF THE NINETEENTH CENTURY
(BASED ON LEO TOLSTOY’S NOVEL»YOUTH»)

The article is devoted to the a nalysis of some speech-etiquette formulae adopted in the fam-
ily communication of Russian nobles of the middle of the nineteenth century and found artistic 
embodiment in the novel “Youth” by Leo Tolstoy. The main attention is paid to the function of 
creating a positive family microclimate using the formulae of speech etiquette, expressed in 
sympathy, tenderness, kindness and other of communicants to each other.

Key words: speech etiquette, family communication, positive attitude, the proper name, an 
unoffi cial version of the name.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ У НІМЕЧЧИНІ В 
ЕПОХУ ПРОСВІТНИЦТВА

У статті досліджено особливості формування літератури для дітей у Німеччині в 
епоху Просвітництва у контексті розвитку уявлень про дитинство цього періоду.

Ключові слова: дитинство, дитяча література / література для дітей, Просвіт-
ництво.

Література для дітей – це твори, написані спеціально для дітей та твори «дорослої 
літератури», які ввійшли в коло дитячого читання. Формування корпусу текстів дитячої 
літератури пов’язане передусім із суспільними та культурними уявленнями про те, що 
таке дитинство та що потрібно читати дітям. Як справедливо зауважує Б. Шалагінов, 
«предмет дитячої літератури складають, крім самих текстів, педагогічні, фізіологічні, 
лінгвістичні та соціологічні аспекти, тому таким важливим є визначення для кожної епо-
хи психологічних та фізіологічних меж дитинства, а, отже, і специфіки естетичних по-
треб дитини» [3: 47]. Незаперечним залишається факт, що в дослідженні літератури для 
дітей необхідно враховувати соціально-культурний контекст її становлення, оскільки ди-
тяча література – це «явище, що перебуває в постійному історичному розвитку» [3: 46]. 

Метою представленої статті є дослідити особливості формування літератури для 
дітей у Німеччині в епоху Просвітництва з огляду на розвиток уявлень про дитинство 
цього періоду.

У XVI та XVII століттях не було чіткої межі між дорослими та не-дорослими адреса-
тами. Лише у XVIIІ столітті, коли дитинство і підлітковий вік було визнано повноцінни-
ми періодами життя, з’явилася література для дітей та юнацтва в сучасному розумінні. 
В останні десятиліття дослідження літературознавців-германістів сприяли новому розу-
мінню деяких питань антропології, педагогіки і психології дитинства, і навпаки, історич-
на антропологія, соціальна та культурна історія ХVІІІ століття сприяли постановці нових 
завдань у дослідженні літератури для дітей та юнацтва.

Кардинальні зміни в історії літератури для дітей та юнацтва в Німеччині відбулися в 
середині ХVІІІ століття. Й. Ґете в автобіографічному творі «Поезія і правда» пише про 
своє дитинство: «У той час ще не існувало бібліотек для дітей. Адже в дорослих ще теж 
був присутній дитячий склад розуму, і для них було зручно просто передавати потомству 
накопичені знання. Крім «Orbis pictus» («Світ у малюнках») Яна Амоса Коменського, 
жодна книга, придатна для дитячого читання, не потрапляла нам до рук; але велику Бі-
блію ін-фоліо, з гравюрами Меріана, розглядали часто; Готфрідова «Хроніка» з гравюра-
ми того ж майстра оповідала нам про видатні події світової історії; «Acerra philologica» 
доповнювала їх байками, міфами, дивацтвами; а потім мені до рук потрапили Овідієві 
«Метаморфози» і я уважно проштудіював їх, особливо перші книги, і мій юний мозок 
наповнився масою картин, подій, значних та оригінальних образів» [1: 54]. Далі Й. Ґете 
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наводить приклади інших книг, які він прочитав у дитячому та підлітковому віці, серед 
них – «Телемах» Фенелона, «Робінзон Крузо», «Острів Фельзенбург», «Імператор Окта-
віан», «Фортунат» та ін. [1: 54]. У. Герман зазначає, що твори, які читав Й.В. Ґете, і відпо-
відно його літературна освіта є типовими для того часу. І лише в наступні десятиліття у 
великій кількості з’являється оригінальна література для дітей та юнацтва – література, 
яку створювали безпосередньо для дітей та підлітків [8: 487]. Важливі жанри літерату-
ри для дітей та юнацтва з’явились уже в ХVІ столітті. Це були різного роду повчальні 
книжки, зразком яких є «De Civiliate Morum puerilum» Еразма Ротердамського, теста-
менти і батьківські поради, які йшли від трактатів Джованні делла Кази, Бальдассара 
Кастильони, Бальтасара Грасіана. Також до світської дитячої літератури належали казки 
[7: 137]. У ХVІІ столітті до світських трактатів і збірок казок додається дитяча книга з 
малюнками, зразком для якої був «Orbis pictus» Я. А. Коменського. Щодо релігійної лі-
тератури, яка входила в коло дитячого читання, то з часів Реформації наявні катехізиси, 
уривки з Біблії, збірники псалмів і збірки афоризмів, адресовані дітям. Але це були, на 
думку Гайнца Веґегаупта, лише «передвісники німецької літератури для дітей та юна-
цтва» [10: 104].

У другій половині ХVІІІ століття літературне життя Німеччини радикально зміни-
лося. Видання книжок стрімко зросло; змінився і їх зміст. Зменшилася кількість теоло-
гічних праць, розширився обсяг педагогічної літератури, у тому числі літератури для 
дітей. На деяких німецьких сучасників епохи Просвітництва таке зростання справляло 
дещо незрозуміле, навіть страхітливе враження. Так педагог Фрідріх Ґедіке в 1787 році 
говорив про «штампування (дослівно «діляцтво») книжок для юнацтва», яке, «неначе 
морські хвилі, виносило величезну кількість книжок на берег» [6: 18]. Загалом у ХVІІІ 
столітті в Німеччині було видано понад три тисячі книжок для дітей, включно зі шкіль-
ними підручниками. Це був справжній початок літератури для дітей та юнацтва, під-
креслює Г.-Г. Еверс. Якщо раніше, звертає увагу дослідник, література була представле-
на лише деякими жанрами, то тепер твори, адресовані дітям і юнацтву, існували в усіх 
можливих літературних видах. У багатьох випадках видавці не могли опиратися лише на 
власну культурну традицію, вони повинні були неодноразово звертатися до закордонних, 
здебільшого французьких, а потім й англійських зразків [5: 19].

Ядром цього повороту було виникнення белетристики, «естетичної» розважальної 
літератури для дитячих та юнацьких читачів. Розважальні хрестоматії, різного роду 
книжки для читання й альманахи, які містили вірші, казки, різні історії, повчальні опо-
відання та маленькі драми, стають центром просвітницької літератури для дітей та юна-
цтва. Тут проявляється ще одна нова особливість для цієї цільової групи: якщо до цього 
часу про дітей та підлітків рідко говорили відособлено, ставлячи їх здебільшого в один 
ряд з іншими малоосвіченими групами читачів (а в цей період більша частина населення 
Німеччини ще не вміла читати), то тепер вони становили власну й особливу публіку, яку, 
в свою чергу, було поділено за віком та статтю. 

В останній третині XVIII століття література для дітей та юнацтва конституювалася 
як «особлива галузь літературної продукції» [5: 19], що характеризувалася різноманіт-
ністю жанрів і складалася не лише з релігійних та морально-повчальних, а й із літера-
турно-розважальних творів. Педагог-просвітник Ф. Ґедіке писав у свій час: «У жодній 
літературній мануфактурі не відбувається так багато всього, як у видавництві книжок для 
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дітей… Видання для дітей з’являються в різних формах і з різними назвами: альманахи 
для дітей, дитячі газети, дитячі журнали, збірки для дітей, дитячі романи, дитячі комедії, 
дитячі драми, географії для дітей, історії для дітей, дитячі катехізиси, дитячі подорожі, 
повчальні розповіді для дітей, граматики для дітей, численні хрестоматії для дітей усіма 
мовами, дитячі поезії, проповіді для дітей, дитячі листи…» [6: 23]. Однією з передумов 
визнання необхідності існування такої літератури була просвітницька педагогіка, яка 
заявила про необхідність існування літератури для читання дітьми. У трактаті Джона 
Локка «Думки про виховання» було заявлено: «Коли дитина почне читати, давайте їй 
в руки легкі, цікаві книжки, яка доступні її розумінню, зміст яких міг би захопити її і 
нагородити за зусилля, потрачені на читання, а не таку, яка б забила їй голову зовсім не-
потрібним мотлохом» [2: 551]. Придатними для дитячого читання, на думку Дж. Локка, 
могли бути байки Езопа та середньовічний тваринний епос «Рейнеке Лис». Більше таких 
книг педагог назвати не міг. Цей факт привів його до висновків, що «такого роду корисні 
книги губляться серед маси всіляких безглуздих книжок і ними нехтують» [2: 552]. А 
дитина не може отримати жодного задоволення чи заохочення, читаючи ті книги, у яких 
вона нічого не розуміє [2: 553]. Дж. Локк ще не ставить питання про написані спеціально 
для дітей книжки, він говорить швидше про вибір з наявних у літературі творів чи їх 
уривків. Потребу в новій літературі для дитячого читання відчули на практиці вихова-
телі, вчителі, гувернери, які втілювали в життя педагогічні ідеї епохи Просвітництва. 
Вони, як зазначає Г.-Г. Еверс, не лише вибирали твори чи уривки з творів старих і нових 
письменників, а й самі створювали навчальну і розважальну літературу для своїх вихо-
ванців, не публікуючи своєї творчості. Також численні книжки для дітей видавали для 
приватних цілей, а вже потім поширювали на книжковому ринку [5: 21]. Таким чином, 
література стає одним із центральних засобів отримання інформації та важливим засо-
бом виховання.

У літературній сфері, яка сформувалась у Німеччині у XVIII столітті, важливе місце 
належить журналам; це стосується і літератури для дітей. Першим німецьким журналом 
для дітей був «Leipziger Wochenblatt für Kinder» («Німецький тижневик для дітей»), який 
з жовтня 1772 року видавав мовознавець та лексикограф Йоганн Крістоф Аделюнг. У 
довільному порядку тут було зібрано казки, оповідання і байки, загадки, дитячі драми, 
повчальні роздуми і навчальні статті. Пропозиція різних жанрів є типовою для німець-
ких журналів для дітей, оскільки вони мали характер хрестоматій і, як правило, після 
(або й під час) своєї періодичної появи публікувались у формі книжки. Після журналу 
«Leipziger Wochenblatt» у тому ж видавництві в жовтні 1776 року з’явився «Кinderfreund» 
(«Друг дітей») Крістіана Фелікса Вайсе. К. Вайсе інтегрував різні жанри в межі подій у 
сім’ї та створив таким чином неоціненну у своїй дії модель батьківської розмови. На-
ступним після «Kinderfreund» був часопис «Briefwechsel der Familie des Kinderfreundes» 
(«Листування сім’ї друга дітей») (1784–1792). У ньому сім’ю просторово розділено; 
листи замінюють сімейну розмову. У «Kinderfreund» К. Ф. Вайсе розпочав традицію 
повчальних тижневиків. Зразком для нього був «Magasin des enfans» (Лондон 1756) 
французької письменниці та педагога Жанни-Марі Лепренс де Бомон, побудований у 
формі діалогу, у який інтегровано біблійні оповіді, казки, навчальні та повчальні істо-
рії й оповідання. Чимало дитячих журналів, серед яких – «Neuer Kinderfreund» («Новий 
друг дітей»), «Niedersächsischer Wochennblatt» («Нижньосаксонський тижневик»), теж 
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виходили у формі подій у сім’ї та містили бесіди, у які було інтегровано менші тексти. 
Більшість дитячих журналів було адресовано всім дітям, хоча деякі мали конкретних 
адресатів і видавались для певних вікових груп, як, наприклад, «Chronik für die Jugend» 
(«Хроніка для юнацтва») і «Kinderzeitung» («Дитяча газета»), чи з певної галузі знань, як 
«Physikalische Kinderfreund» («Фізичний друг дітей»). 

Близькими до дитячих журналів були численні збірки текстів, які можна позна-
чити як «розважальні книжки для читання» [11: 75]. Сюди належали здебільшого аль-
манахи, які виходили під заголовками «Дитяча бібліотека», «Розваги для дітей», «За-
няття для дітей». Прикладами таких книжок для читання можуть бути такі видання: 
«Abendzeitvertreіb» («Вечірнє проведення часу»), яке анонімно виходило в 1795 році, 
«Kinderbibliothek» («Дитяча бібліотека») (1778–1784) Йоахіма Генріха Кампе, яка спо-
чатку випускалась під заголовком «Hamburgischer Kinderalmanach» («Гамбурзький ди-
тячий альманах»), «Unterhaltungen für Kinder und Kinderfreunde» («Розваги для дітей 
та друзів дітей») (1778–1787) Крістіана Ґотгільфа Зальцмана, «Kleine Unterhaltungen» 
(«Маленькі розваги») (1780–1783), «Neue Unterhaltungen für Kinder» («Нові розваги для 
дітей») (1793–1795) Георга Карла Клаудіуса.

Поряд із розважальними хрестоматіями, книжками для читання, у яких були зібрані 
різні жанри, з’являються також антології окремих жанрів, віршів і пісень, загадок, по-
вчальних історій та анекдотів, байок, драм чи листів. Нерідко сюди входили опрацьовані 
видавцями тексти, які спочатку було написано для дорослих. Однією з найпопулярніших 
збірок повчальних історій була «Moralisches Elementarbuch» («Повчальна елементарна 
книжка») (1782–1783) Крістіана Ґотгільфа Зальцмана, призначена для читання 6–8-річ-
ними дітьми. Дуже поширеними у XVIII столітті були байки, вони вважалися прикладом 
поетичного мистецтва, у якому повчання поєднано з насолодою. У своєму трактаті «Роз-
думи про байку» (1759), Готгольд Ефраїм Лессінг заявляв, що байка не лише покликана 
повчати, забавляючи, вона повинна мати серйозне, морально-виховне значення. Мета 
байки – наочне зображення певної моральної настанови [9: 44]. Збірки байок для дітей 
укладають здебільшого для шкільного вжитку. Так з’являються античні байки Езопа та 
Федра; відомими виданнями байок для дітей були «Fabeln für Kinder» («Байки для ді-
тей») (1771) Йоганна Лоренца Бенцлера та «Aesopische Fabeln» («Езопові байки») (1791) 
Августа Готлоба Мейснера. Тут ідеться про тексти, спочатку призначені для читання до-
рослими, зазначає Р. Вільд [11: 77]. Збірки байок, створених спеціально для дітей, такі як 
«Belustigungen für die Jugend» («Розвага для юнацтва») (1778) Крістіана Готфріда Ґеза та 
«Fabeln und Erzählungen» («Байки та оповіді») (1798) Йоганна Якоба Еберта, були швид-
ше винятком. До найменших епічних форм просвітницької літератури для дітей нале-
жали загадки, за допомогою яких у дітей розвивали тямущість та передавали їм знання. 
Найвідомішими збірками загадок, які пропонував книжковий ринок, були «Vierhundert 
neuen Räthsel zur Unterhaltung für junge Gesellschaften» («Чотириста нових загадок для 
забави для юних товариств») (1781) або «Achthundert neuen noch nie gedruckten Räthsel 
von einem Kinderfreunde» («Вісімсот нових ніколи не друкованих загадок одного друга 
дітей») (1791).

Лірика для дітей епохи Просвітництва, як і багато інших жанрів літератури для дітей, 
складалася здебільшого із запозичень із «дорослої літератури». Вірші та пісні, які раніше 
не було призначено для читання дітьми, входять до складу повчальних хрестоматій та 
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розважальних книжок, їх публікують у дитячих журналах, альманахах, календарях для 
дітей. В антологіях для дітей того часу можна знайти вірші Крістіана Геллерта, Йоганна 
Ґлейма, Фрідріха фон Гаґедорна, Карла Вільгельма Рамлера та ін. У сімдесятих та вісім-
десятих роках велику популярність у видавців книг для дітей має лірика геттінгенської 
спілки поетів «Гай» Йоганна Генріха Воса, Людвіга Гельті, братів Штольберг, Маттіаса 
Клаудіуса та ін. Пісні, вірші, римівки усної (фольклорної) літературної традиції були 
знайомі бюргерським дітям, так само як і духовні пісні, римовані молитви, церковні піс-
ні. Проте просвітники не схвалювали фольклорного надбання і відмовлялися від нього 
[11: 82]. В автобіографії Крістіана Фелікса Вайсе читаємо, що в 1765 році він вперше 
став батьком. Його «внутрішня радість і прив’язаність до маленької істоти» були причи-
ною частого перебування біля дитини, де він неодноразово чув «позбавлені смаку пісні 
мамки і няні». Це стало для письменника приводом написати «маленькі моралістичні 
пісні для дітей» [4: 129]. Уже в наступному 1766 році було надруковано збірку «Пісні для 
дітей» («Lieder für Kinder»), з появою якої починається традиція цілеспрямованої (інтен-
ційної) лірики для дітей епохи Просвітництва. Основна її мета – подати певні настанови 
щодо моралі та чеснот. Більшість віршів та пісень – це римовані повчання. Створювалась 
для дітей і пейзажна лірика, але вона, у силу традиції просвітницької лірики, закінчува-
лась моралістичним повчанням. До авторів інтенційної просвітницької лірики для дітей, 
поряд із Крістіаном Феліксом Вайсе, належали Готлоб Вільгельм Бурман (збірка Kleine 
Lieder für kleine Mädchen und Jünglinge «Маленькі пісні для маленьких дівчаток і хлопчи-
ків», 1777), Магдалена Філіпіне Енгельгард (Neujahrsgeschenk für liebe Kinder «Новоріч-
ний подарунок для любих дітей», 1787), Рудольф Крістоф Лоссіус (Lieder und Gedichte 
«Пісні та вірші», 1787). Більш грайливою і менш повчальною є збірка Крістіана Адольфа 
Овербека Frizchens Lieder («Пісні маленького Фріца», 1781). 

Таким чином, істотні зміни в суспільстві й у педагогіці, характерні для епохи Про-
світництва в Німеччині, привели до змін у літературному житті, у тому числі в розвитку 
літератури для дітей та юнацтва. Для читання дітям пропонують журнали та хрестома-
тії, які містять прозові та поетичні тексти, а також антології окремого жанру. Для дітей 
пишуть спеціальні твори, а також добирають твори чи уривки з «дорослої літератури». 
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КОНЦЕПТ «ГОРОД» В ПОЭТИКЕ РОМАНА Е. ВОДОЛАЗКИНА «АВИАТОР»

В статье предпринята попытка проанализировать концепт «город» в современ-
ной урбанистической прозе (роман «Авиатор» Е. Водолазкина), осмыслить слож-
ное единство человека и большого города в период драматических, а порой и траги-
ческих общественных преобразований. Ключевые слова: концепт «город», топосы, 
С.-Петербург, соборы, площади, кладбища, архитектурные ансамбли, урбанистический 
пейзаж.

 Проблема концепта вот уже на протяжении десятилетий не утрачивает своей акту-
альности, доказательством чего являются многочисленные работы, посвященные изуче-
нию этого литературного явления [1]. 

В современном литературоведении основательно не описан и концепт «город», яв-
ляющийся непременным атрибутом городского литературного текста, развитие которого 
активно происходит русской прозе первой трети ХІХ века. Город в самых разных куль-
турах воспринимается как точка пересечения дорог, торговых путей, как некий центр, 
объединяющий окружающее его пространство не только в географическом, но и в мета-
физическом смысле. Город является отражением модели мира, воссозданием Града Не-
бесного. Не случайно каждый христианский город имеет своего святого покровителя и 
возникает вокруг храма. В современной мировой урбанистической прозе город предста-
ет культурным пространством, с которым в значительной степени связана презентация 
ценностей, идентичностей, традиций самовыражения и т.д.

По мнению С.А.Сергеевой, концепт «русский город» занимает важное место в кон-
цептосфере русского языка и культуры: «Он включает в себя историю, обычаи, тради-
ции, городскую мифологию…» [2; 214].

Город является одним из самых характерных явлений в русской литературы. Он 
отразился в произведениях Пушкина, Гоголя, Достоевского, Блока, А.Белого и др. 
В предлагаемом исследовании предпринята попытка рассмотреть и раскрыть содержа-
ние концепта «город» на примере Петербурга в романе Е.Водолазкина «Авиатор».

Петербург принадлежит к тому типу городов, что создавались в обстановке развитой 
и сложной культуры. Город становится великолепной и мощной столицей. Но в то же 
время он построен на костях человеческих. Поэтому в произведениях поэтов и писате-
лей возникает неоднозначное отношение к столице Севера, ведущее свое начало еще от 
Пушкина («Медный всадник»). 

Петербург в русской прозе уже середины ХХ ст. перерастает роль  художественно-
го символа и становится системообразующим концептом, в конструировании которого 
проявляются сюжетные коллизии, мотивы и образы. Эти традиции русской литературы, 
думается, продолжает и развивает Е. Водолазкин в своем романе «Авиатор».
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Город в произведении выступает одновременно как градостроительная и градостре-
мительная система. Невский, Большой и Каменоостровский проспекты, Васильевский 
остров, Дворцовый, Аничков, Троицкий мосты, Сенатская площадь, Елагин остров изо-
бражаются как идейный и топографический центр, обжитое пространство, в котором 
человек комфортно себя чувствует, где осуществимы творческие планы, достижимо 
счастье. Теснота улиц с множеством лиц и суетой повседневных дел и забот противо-
поставляется описанию событий на Соловецких островах, другой жизни, жестокой, без-
жалостной и беспощадной, как холодный и бесконечный простор Севера.

 Герой Водолазкина «любил Петербург бесконечно. Возвращаясь из других мест, 
испытывал острое счастье. Его (города – Е.Г.) гармония противостояла … хаосу, который 
пугал и расстраивал» [3; 5] героя с детства. И когда Платонова «захлестывали волны 
этого хаоса, спасала мысль о Петербурге – острове, о который они разбиваются…»[3; 
5]. Этот город для героя является воплощение всеобщей гармонии, которой так остро 
будет недоставать ему на Соловках. Иннокентия очаровывает и пленяет строгая и ве-
личавая гармония городских ансамблей. Однако в описание урбанистического пейзажа 
детских воспоминаний героя автор включает сцены городских пожаров, точнее, мчащего 
по Невскому проспекту пожарного обоза. «В своем бесстрастии пожарные трагичны, 
на их лицах играют отблески пламени, которое где-то их уже ждет, которое где-то уже 
разгорелось….»[3; 5]. Думается, что автор этими отблесками пламени на суровых лицах 
пожарных предвосхищает трагические события грядущих лет: пожар в русской истории 
всегда был одним из самых страшных и беспощадных проявлений бедствия.

Эпицентром романа является Большой проспект. Постепенно кольцо расширяется, 
и идейно значимым становится весь исторический центр Петербурга, города, где облик 
каждого архитектурного ансамбля, площади, дворца, собора, проспекта обрел неизмен-
ность и законченность, время становится статикой вечности, противостоя динамической 
и жестокой реальности ХХ ст. 

Когда же после долгого перерыва уже в конце 90-гг. Платонов первый раз выехал 
в центр города, он так описывает свои первые впечатления: «…мы постояли перед 
Эрмитажем, Медным всадником и Исаакиевским собором. Никаких существенных пе-
ремен в сравнении с моим временем я не обнаружил. Ну, может быть, асфальт вместо 
брусчатки. Электрические столбы какие-то другие, не деревянные. Были на Васильевском 
острове – там тоже в целом порядок»[3; 20]. Этим лаконичным «в целом порядок» автор 
подчеркивает, что Петербург, столь любимый героем «Авиатора» выстоял вопреки многим 
трагическим событиям, он остался практически прежним, значит не все потеряно, и это, на 
наш взгляд, одна из важнейших идей, которую автор стремится донести читателю.

Однако первая встреча с родным домом глубоко разочаровала героя: 
«Когда мы подошли к парадному, я его не узнал. На месте резной дубовой  двери 

висело нечто обитое деревянными рейками, издавало скрип…. Я приблизился и хотел 
было открыть дверь, но вдруг заметил, что на месте ручки торчит длинный шуруп…. 
Встреча с прошлым с самого начала теряла изысканность» [3; 29]. Отсутствие света, 
острый неприятный запах, «исчезновение ручек стало зримым концом нормальной жиз-
ни. Началом постепенного, но неуклонного одичания», - подводит итог автор словами 
Гейгера [3; 32]. И следы этого одичания Платонов встречает все чаще и чаще, когда уже 



298

самостоятельно или с Анастасией начинает гулять по городу. Мир изменился, и герой 
спрашивает себя: «Где… этот мир? Где женщины в нарядных платьях…» [3; 32].

Важно отметить, что Иннокентия не особо впечатляют проявления прогресса, в част-
ности, петербургское метро: «Мы спустились по бегущей лестнице, сели в подземный 
поезд, вышли из него, пересели в другой поезд, и все – впервые. Кажется, я действитель-
но не много потерял» [3; 38]. 

Незнакомый доселе Петербург неприятно удивляет и озадачивает Платонова: это и 
ряд некрашеных гаражей, и пустырь с чахлыми березками. «Жизнь их была мучением. 
…эти березки, - отмечает герой, - не радовали глаз… Их убогое кокетство было безотрад-
нее ржавчины гаражей… – с грустью констатирует он [3; 38]. Думается, что эти жалкие 
березки, так поразившие героя романа, одно из многих свидетельств определенного ду-
ховного обнищания сегодняшнего города. Об этом говорят и другие реалии 90-х гг. Так 
героя привело в замешательство исчезновение Знаменской церкви. «Сегодня, - пишет 
Платонов в дневнике, - Настя пригласила меня к себе домой… в старую просторную 
квартиру недалеко от моста, где стояла Знаменская церковь, которой, к моему удивле-
нию, больше нет. Есть метро: мир горний побежден миром подземным»[3; 45]. Так автор 
и его герой подводят грустный итог новому времени, новому Петербургу.

Важно отметить, что в структуре сюжетообразующих топосов Петербурга Водолаз-
кина особо выделяется концепт «Собор». Роман насыщен упоминаниями Исаакиевского, 
Казанского, Князь-Владимирского, собора Александро-Невской лавры и других соборов 
и церквей города.

Разрушенный и безмолвный храм, который предстал перед Платоновым в первые 
послереволюционные месяцы на Соловках, символизирует новую власть, принесшую 
разруху и страшные страдания своим гражданам. «Стоит храм, а службы нет. И коло-
кола оплавленные лежат – упали с перегоревших балок. Посередине большой колокол 
с глубокой трещиной. К нему припаялся язык малого колокола, а самого малого нет. 
Удивляешься: не убежал же он. Но, видя рядом бесформенный слиток, понимаешь – вот 
он малый колокол…. На стенах храма следы пожара… У лестницы, ведущей в храм, гора 
сгоревших книг…» [3; 12]. 

Платонова глубоко тронуло это жуткое воспоминание прошлого. И герой почувство-
вал себя колоколом с глубокой трещиной, разделившей его жизнь на две половины: до 
и после разморозки. Автор же насыщает данную сцену емкими и хлесткими деталями – 
оплавленные колокола, колокол с глубокой трещиной, бесформенный слиток, в который 
превратился малый колокол, на стенах следы пожара, гора сгоревших книг и запах гари. 
Эти яркие художественные детали не только зримо и ярко передают трагедию России, но 
и говорят о большом художественном мастерстве романиста.

Петербург героя «Авиатора» – это и Петербург старинных кладбищ: 
Смоленского, Никольского, Серафимовского, кладбища Александро-Невской лавры. 

Автор неоднократно подчеркивает, что это очень дорогие места для Платонова. Бесспор-
но, что романист и его герой идут по следам великого А.С.Пушкина: 

 Два чувства дивно близки нам – 
 В них обретает сердце пищу:
 Любовь к родному пепелищу,
 Любовь к отеческим гробам[4; 496]. 
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Платонов подолгу гуляет по кладбищам, потому что «Здесь оно, родное… Что-то, ко-
нечно, изменилось, но все узнаваемо»[3: 32]. Герой признается себе,гуляя по кладбищу 
Александро-Невской лавры: «Я вообще люблю гулять по кладбищам»[3; 60]. 

В критике были разные толкования этих эпизодов романа: и что Иннокентий таким 
образом пытается искупить вину за убийство Зарецкого, и потому что еще родители с 
детства приучили его навещать дорогие могилы [5]. Однако Платонов сам дает ответ 
на это вопрос. В дневнике он пишет: «Я ведь только тем и занимаюсь, что ищу доро-
гу к прошлому: то через свидетелей (их со смертью Анастасии больше нет), то через 
воспоминания, то через кладбище, куда сместились все мои спутники. Я пытаюсь при-
близиться к прошлому разными путями, чтобы понять, что оно такое» [3; 72]. А малень-
кая фигурка Фемиды, с которой Платонов не расстается, – единственный материальный 
предмет, который остался из прошлого, и стал своеобразным амулетом. Хотя сложно не 
согласиться с мнениями исследователей, видящих в гипсовой фигурке Фемиды, чудом 
уцелевшей в череде трагический событий, глубокий подтекст [5]. Ведь именно с Феми-
дой ходил Платонов на кладбище. «Потом ходил на кладбище. Взяв с собой Фемиду, 
снова говорил с рабом Божиим Николаем. За Фемиду отдельно просил прощения – мне, 
когда убивал, казалось, восстанавливал справедливость, хотя о какой справедливости 
здесь можно говорить? Сплошная несправедливость [3; 84]. Необходимо отметить, что 
кладбищенские эпизоды несут важную идейно-смысловую нагрузку. В одно из своих 
посещений Никольского кладбища Платонов с горечью отмечает, что «Видеть его (клад-
бище – Е.Г.) мне было больно – я ведь помню его неразграбленным. Здесь нет больше 
красивых мраморных надгробий, которые стояли в моем детстве. Я спрашивал себя, за-
чем эти надгробия могли понадобиться… для мощения улиц? Что происходит с народом, 
который разоряет свои кладбища?» [3; 62]. Автор вкладывает в уста героя грустный и 
очень лаконичный ответ: «То, что произошло с нами» [3; 62].

О том сколь велико и весомо значение концепта «город» в романе, говорят и 
финальные сцены произведения. Самолет, в котором Платонов возвращается из Мюн-
хена, терпит аварию. И в последние минуты земной жизни, в падающем лайнере герой 
видит центр Петербурга: «…линии Васильевского острова, купол Исаакия и Петропав-
ловский шпиль» [3; 83]. Автор же тонко отмечает: «Редкий город может в последний 
момент одарить такой красотой» [3; 83]. 

Как уже говорилось, герой Водолазкина не только страстно и горячо любит Петер-
бург, он глубокий ценитель архитектуры, тонко видит всю прелесть, изящество и красоту 
градостроения. И, тем не менее, Мюнхен, который ему показали во время прилета в 
Германию на консультацию, не впечатлил Платонова: «Красивый город, но сердце бьется 
ровно. Никогда я в нем не был и ни за что здесь не отвечаю…» [3; 83] И этими скупыми, 
но емкими строками автор поясняет, почему же так дорог герою Петербург.

Итак, концепт «город» в романе Е.Водолазкина «Авиатор» несет важную идейно-
смысловую и художественную нагрузку. Петербург предстает не только героем, со-
участником, фоном, на котором происходят практически все события, но и помогает 
осмыслить сложное единство человека и большого города в период драматических, а 
порой и трагических политических и общественных преобразований.
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КОНЦЕПТ «МІСТО» В ПОЕТИЦІ РОМАНУ Є. ВОДОЛАЗКІНА «АВІАТОР» 
У статті здійснена спроба проаналізувати концепт «місто» в сучасній урбаніс-

тичній прозі (роман «Авіатор» Є. Водолазкіна), осмислити складну єдність людини й 
великого міста в добу драматичних, а часом й трагічних суспільних перетворень.

 Ключові слова: концепт «місто», топоси, С.-Петербург, собори, площі, кладовища, 
архітектурні ансамблі, урбаністичний пейзаж.

Grigorenko O.S., associate professor
ONAFT, Odessa
 
The article attempts to analyze the concept of “city” in modern urban prose (the novel 

“Aviator” by E.Vodolazkin), to comprehend the complex unity of a man and the city in the 
period of dramatic and sometimes even tragic social transformations.

 Key words: concept “city”, toposes, St.-Petersburg, cathedrals, squares, cemeteries, ar-
chitectural ensembles and urban landscape.
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СПЕЦИФИКА ОТРАЖЕНИЯ РЕАЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИЙСКОЙ И КИТАЙСКОЙ ПРОЗЕ

В статье рассматривается творчество современных китайских и российских про-
заиков с точки зрения литературоведения XXI века. Анализируются в сравнительно-со-
поставительном аспекте романы В. Пелевина «Emperi V» и Мо Яня «Устал умирать и 
рождаться».

Ключевые слова: виртуальная реальность, гротеск, ирония, магический реализм, 
ментальность, постмодернизм, миф, символ.

Присвоение китайским писателям Гао Синцзяню (2000 год) и Мо Яню (2012 год) 
Нобелевской премии за достижения в области литературы активизировало интерес к 
современной китайской прозе. Литературоведы стремятся проследить эволюцию ли-
тературного процесса в Китае, выявить индивидуальность и непоторимый колорит ки-
тайской литературы, определить место и значение современной китайской литературы в 
мировом литературном процессе. Творчество современных китайских писателей стало 
изучаться более глубоко и масштабно как в контексте мировой итературы, так и в контек-
сте российско-китайских литературных взаимосвязей. Китай стал равноправным участ-
ником глобальных художественно-культурных процессов.

Значительный интерес вызывает творчество таких китайских писателей как Мо Янь, 
Дин Лин, Лао Ше, Ван Моэн, Су Тун, Юй Хуа и др. Среди российских писателей внима-
ние литературоведов привлекает творчество В. Пелевина, В. Ерофеева, Д. Галковского, 
Ю. Мамлеева, В. Токаревой, Т. Толстой, Л. Петрушевская и др. 

В творчестве этих писателей анализируется историческая судьба Китая и России с 
точки зрения сегодняшнего дня. Литератуный процесс в этих странах определяет само 
время, полная противоречий действительность, потребность творческого поиска новых, 
соответствующих эпохе форм и способов создания произведений.

В данной статье остановимся подробнее на сопоставительно-сравнительном анализе 
произведений Мо Яня и Виктора Пелевина, в которых осмысливается современность, и 
поднимаются проблемы: «человек и время», «герой и история».

Мо Янь (MoYan) – это литературный псевдоним писателя Гуань Мое (Guan Moye). 
Так, уже второй раз за всю историю этой, пожалуй, самой престижной премии в мире, ее 
обладателем становится представитель китайской литературы. 

Чем объясняется подобный интерес европейских академиков и литературоведов к со-
временной китайской литературе? Неужели Китай решил занять первое место не только 
в мировом экономическом, но и в мировом культурном и литературном рейтинге мира?

Если говорить о том, знают или нет Мо Яня в Европе и мире, то здесь все довольно 
ясно. Романы Мо Яня переведены более чем на 10 языков, в том числе на шведском языке 
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опубликованы уже 3 романа этого автора. Так что с этой точки зрения, решение Швед-
ской академии не выглядит неожиданным, это признание таланта. 

В самом Китае имя Мо Яня также очень известно. В 1987 году по двум его повестям 
китайский кинорежиссер Чжан Имоу (Zhang Yimou) снял свой фильм «Красный гаолян». 
Годом раньше одна из этих повестей был названа «повестью года».

Заслуги Мо Яня отмечены также на официальном уровне. Он был избран замести-
телем председателя Союза китайских писателей. Правда, это дало повод говорить о том, 
что Мо Янь ангажирован системой, что он функционер от литературы. Однако стоит 
повнимательнее прочитать собственно романы Мо Яня, чтобы понять, что это не совсем 
так или даже совсем не так.

Мо Янь – это настоящая серьезная литература, которая по определению не может 
пользоваться слишком высоким спросом у массового, в большинстве своем молодежно-
го читателя, китайского ли, российского или какого-то другого.

В определенном смысле, Мо Янь стоит особняком среди современных писателей 
Китая. Все его 11 романов – это огромный вклад в китайскую литературу, новый этап в 
развитии которой начался чуть более 30 лет назад. Романы Мо Яня очень насыщенные. 
Конечно, человеку, который не знаком с китайской культурой, с традициями китайской 
литературы, будет достаточно нелегко одолеть его романы, но этому писателю воздадут 
должное, его и будут читать, и оценят по достоинству, считают исследователи китайской 
литературы [1, 2, 3, 4].

О том, что чтение романов Мо Яня не совсем легкое занятие, намекает и формули-
ровка в решении Шведской академии, посчитавшей, что в произведениях Мо Яня «гал-
люциногенный реализм сочетается с народными сказками, историей и современностью».

О чем же романы нобелевского лауреата из Китая? По мнению китаиста Игоря Его-
рова [5], эпитет «галлюциногенный» лишь сбивает потенциальных читателей с толку. По 
нашему мнению, что это скорее «постмодерный» реализм. Имеется в виду впечатление 
от реализма произведений Мо Яня, который переходит порой в традиционный для китай-
ской литературы натурализм.

Мощная опора на китайскую классику в сочетании с современными реалиями стра-
ны позволяют утверждать, что Мо Янь истинно китайский автор, который пишет жесто-
кую правду о своей стране, но пишет ее с любовью и состарданием.

Жесткая правда от Мо Яня заключается в том, что о своей стране и о своем народе он 
пишет весьма нелицеприятные вещи. Собственно говоря, многие его произведения пред-
ставляют собой острейшую сатиру на современные нравы. Мо Янь пишет о том, как чув-
ствует и ощущает себя простой народ. В этом отношении, он гуманист высшей пробы.

Дословный перевод псевдонима «Мо Янь» – «помолчи», что конечно же не могло не 
стать причиной для многочисленных комментариев на эту тему.

Разгадка столь неожиданного для писателя псевдонима, может быть, кроется в том, 
что Мо Янь предпочитает не декларировать свои убеждения или политические предпо-
чтения. Он именно писатель, так что свое мировоззрение, свою любовь к стране и к сво-
ему народу выражает через литературное творчество. И в этом отношении он проявляет 
себя писателем-гуманистом мирового уровня.

Решение Нобелевского комитета о присуждении Мо Яню премии по литературе стало 
свидетельством того, что признание этого писателя уже перешло собственно национальные 
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границы. Несмотря на то, что Китай – это специфический мир, отличный и по своим тра-
дициям и по образу жизни от европейского, тем не менее то, как пишет Мо Янь, как он 
описывает человека, то что на первый план он выводит общечеловеческие ценности – все 
это ставит его в один ряд в самыми выдающимися писателями современности.

Мо Янь – это писатель, который смело говорит правду о своей эпохе: о сложном и 
ярком мире своих современников, об окружающей их жестокой действительности. Но 
при этом важно понимать, что настоящий писатель, как бы ни был настороен фокус его 
восприятия мира, показывает внешний и внутренний миры в их тонком взаимопони-
мании и взаимовлиянии. Мировоззрение своих героев Мо Янь выражает не только во 
внутренних монологах, лирических отступлениях, но и в деталях интерьера, пейзажа, в 
описании внешнего облика героев, манеры их поведения. И в этом Мо Янь – настоящий 
мастер психологического анализа. Для Мо Яня не важно, в каком облике предстает его 
герой – мальчика, мужчины или женщины, он с любовью описывает и символических 
для Китая животных – осла, буйвола, обезьяну и т.д.

На сегодняшний день в общей сложности Мо Янь опубликовал 80 с лишним рас-
сказов, 30 повестей, 11 романов, 5 сборников эссе, одно полное собрание сочинений, 
9 киносценариев и 2 пьесы.

Для современной западной литературы характерно стирание четких границ 
между реальным и вымышленным, уход в мир фантазий. Такой творческий метод 
называют «магическом реализмом». Именно в этом жанре работает Мо Янь. «Маги-
ческим», или «галлюциногенным», реализмом называют творческий стиль писателя, 
предопределенный некоторыми чертами: фантастические элементы не объясняются, 
действующие лица не оспаривают их логику, часто используются символы и аллегории, 
образы-архетипы, гротеск и ирония, эмоции раскрываются ярко и образно, нарушена 
цикличность времени, содержатся фольклорные и мифологические элементы, частые 
переходы повествования от рассказчика к рассказчику, открытый финал.

Одним из самых ярких и масштабных произведений Мо Яня является роман «Устал 
рождаться и умирать» [6]. Источником вдохновения в этом романе для Мо Яня послу-
жили и традиционная литература Китая, и латиноамериканский магический реализм, и 
европейский постмодернизм [7]. Одним из литературных приемов, часто используемых 
Мо Янем является гротескность, как один из важных элементов «магического реализма». 
Гротеск можно рассматривать не только как специфический способ создания условных 
образов, но и как средство, выражающие определенные эмоции. У Мо Яня гротеск – 
неотъемлемый элемент мистического содержания, присущий всем произведениям авто-
ра. Одной из особенностей гротеска является наличие пародии, карикатуры, самоиро-
нии, как, например, в романе «Устал рождаться и умирать».

В использовании гротеска Мо Янь отнюдь не уникален. Гротеском с успехом поль-
зовались Г. Маркес, Ф. Кафка, У. Фолкнер, в русской литературе – Д. Галковский, 
Ю. Мамлеев, В. Ерофеев, В. Пелевин.

«Устал рождаться и умирать» – один из последних и знаковых романов Мо Яня. Про-
изведение представляет собой совокупность пяти анималистических глав с предисло-
вием и послесловием. Основой сюжета романа становится сверхреальные перерожде-
ния человека, которые превратились в неустанный цикл – осла, вола, свиньи, собаки, 
обезьяны, и вновь человека.
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Повествуя о сверхреальных трансформациях человека в осла, вола, свинью, собаку 
и о животных, которые превратились в человека, писатель проводит четкую параллель 
между человеческими качествами животных и животными инстинктами и пороками лю-
дей. В романе, кроме истории целого ряда перерождений, прослеживаются все послед-
ние пятьдесят пять лет китайской истории. Повествование ведется от первого лица – по-
мещика, казненного во времена реформ 1950-х годов и наблюдающего за перипетиями 
последующих событий, перевоплощаясь в домашних животных. Здесь Мо Янь исполь-
зует фантазийные гротескные образы животных, чтобы показать жизнь реальных людей 
в современном ему китайском социуме. 

Сюжет романа повествует о том, как землевладелец Симэнь Нао, некогда богатый, 
а ныне расстрелянный, после заключения и ужасной расправы (выстрел в голову, изу-
родовавший лицо) попадает в руки владыки преисподней Яньло-вану, который решает 
отправить убитого обратно в родную деревню, но в необычном обличии осла с белыми 
копытами. Когда осел Симэнь погибает (в период голода его сьели жители села), Яньло-
ван переродит героя в вола, позже произойдет еще четыре трансформации в свинью, 
собаку, обезьяну и большеголового мальчика. В среднем в каждом перевоплощении 
Симэнь будет находиться около 10 лет, а соответственно, каждую главу повествования 
можно соотнести с определенным этапом истории. Еще одним главным героем является 
Лань Лянь – батрак, которого Симэнь принял в семью, единственный единоличник в 
деревне, не пожелавший вступить в кооператив. В романе утверждается мысль о том, 
что вся жизнь подчиняется законам кармы и наказание за нарушение закона – неизбежно. 
С многочисленными перерождениями все последствия поступков переносятся на после-
дующие жизни в бесконечном круге сансары. Сам Мо Янь говорит, что написал роман 
всего за 43 дня, за что его и критикуют. Он также утверждает, что хорошее произведение 
может быть написано и за достаточно короткий срок. Однако, на подготовку к роману, 
написанному за 43 дня, ушло 43 года.

В структуре романа каждая глава наделена своей интонацией и читается как само-
стоятельное произведение. Однако, на протяжении всей книги слышится мотив усталос-
ти, вынесенный в заглавие романа. Если в первые перерождения Симэнь пытается до-
биться справедливости, то позже он устает от бесконечного круга перерождений, устает 
и от проходящей мимо истории и невозможности быть реальным участником событий. 
В образе собаки Симэнь будто смирился со своей участью, но на самом деле, он не поко-
рен. Таким образом, в романе «Устал рождаться и умирать» явно прослеживаются семи-
отические смыслы и коды: политические, религиозные, культурные.

Животные, которые были воплощением главного героя встречаются в древней ки-
тайской мифологии. Символика животных следующая: осел – божественный скакун 
китайских бессмертных. «Восемь бессмертных святых» даосского пантеона описаны 
в древних китайских текстах. Они были реальными личностями, которые освободив-
шись от мирских чувств и страстей, обрели бессмертие. Вол – даосский и буддийский 
символ мудрецов, атрибут созерцания, именно так он представлен в романе. Свинья в 
Китае символизирует плодородие и изобилие. Собака означает верность, преданность, 
непоколебимость духа, будущее процветание. Обезьяна в китайской традиции означа-
ет озорство и тщеславие, но также обезьяне приписывается сила обеспечить успех и 
процветание. И, наконец, последнее перерождение Симэня в облике Большеголового 
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ребенка ознаменует начало нового периода, нового XXI столетия, ведь имя мальчика – 
Лань Цяньсуй (тысячелетие) становится символом новой эпохи в развитии древнего и 
такого современного Китая. 

Новейшая история конца ХХ – начала ХХІ века убедительно показывает как в те-
чении последних десятилетий происходят удивительные преобразования стран и наро-
дов, потрясающие воображение национальные становления, катаклизмы, подъемы, за 
которыми следует позитивный исторический рывок. В творчестве Мо Яня показана на 
метаисторическом уровне как китайский социум в глубине своего сврехсознательного 
«Я» готовится к новому историческому старту.

Современное человечество вступило в новое историческое время, отмеченное фено-
меном постмодерна. Эпоха постмодерна конструирует всевозможные сочетания подлин-
ной и виртуальной реальности, а эксперименты над человеческой личностью бесконечно 
вариативны, как в искусстве, так и в реальной жизни.

Специфика изображения действительности в искусстве и, особенно, в художествен-
ной литературе такова, что в литературном произведении предстает сама жизнь, наш 
мир, наша малая человеческая вселенная. И какова будет картина мира, художествен-
ная реальность произведения зависит от писателя. Имено автор определяет и создает 
свою художесвенную реальность и смотрит на этот мир глазами любого из живых су-
ществ. Осла, вола, собаки, обезьяны, человека как в романе Мо Яня «Устал рождаться и 
умирать». Или волка, лисицы, летучей мыши, вампира как в романах Виктора Пелевина 
«Проблема верволка в средней полосе», «Священная книга оборотня», «Emperi V» и дру-
гих. Их писательский выбор не нуждается ни в обоснованиях, ни в оправданиях, так как 
мир художественной литературы – это мир вымышленный, даже при самой мощной опо-
ре на фактический материал сохраняется огромная творческая роль вымысла, который 
является сущностью художественного творчества.

В романе “Emperi V» В. Пелевина [8] повествуется об уникальной древнейшей ци-
вилизации вампиров, которая существует в тесной коэволюции с людьми, и не подозре-
вающими о таком сотрудничестве. В этой цивилизации, существующей параллельно с 
нашей, над умами и душами обычных людей властвуют вампиры-сверхлюди. И питают-
ся они не обычной человеческой кровью, для В.Пелевина это слишком ординарное реше-
ние вопроса, тема наводящих ужас кровососущих монстров-вампиров, эксплуатируемых 
мировой литературой столетиями, скучна и приторна писателю. Вампиры В.Пелевина 
употребляют особый, священный напиток, представляющий собой квинтэссенцию жиз-
ненной энергии человека – баблос. По версии В.Пелевина, баблос вырабатывается осо-
бой денежной железой во время усиленной циркуляции в человеческом мозге мыслей 
о деньгах – этой финансовой крови мировой экономической системы, о способах их 
приобретения и обогащения. Деньги становятся универсальным посредником и влас-
телином в мире современного социума. Жить в обществе и быть свободным от его 
денежных ресурсов не может никто. Даже вампиры. За всю человеческую жизнь вампир 
может получить не более одного грамма баблоса. Это и есть волшебная пища пелевин-
ских вампиров. Пелевин сбрасывает обветшалые лохмотья традиционного вампиризма 
со своих героев. Канонический образ вампира средневековья сменен автором на образ 
сверхвампира XXI века, который насыщается особого рода пищей – интеллектуально-
психической энергией человека. Если можно так выразиться, вампиризм представлен 
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в романе Пелевина в свете новой научно-художественной парадигмы. Современные 
вампиры больше не пьют кровь людскую, а лишь изредка ее дегустируют в научно-
познавательных целях, чтобы проникнуть в самые сокровенные тайны человеческой 
души. Писатель с мрачным юмором замечает, что его вампиры не встают по ночам из 
своих могил, чтобы согреться несколькими глотками горячей человеческой крови. Какой 
бы своеобразный сюжет не лежал в основе пелевинских текстов, это всегда глубокие 
размышления писателя о смысле жизни современного человека. Причем следует отдать 
должное В.Пелевину: он никогда не заимствует сюжеты у авторов других эпох и на-
родов, не занимается усиленной рецепцией творческого наследия русских классиков, 
особенно Ф.Достоевского, как это происходит в творчестве В.Ерофеева, Д.Галковского, 
В.Сорокина, В.Тургенева и ряда других авторов. Не повторяет сюжеты робинзонад, как 
Л.Петрушевская и Т.Толстая, не эксплуатирует до бесконечности уэллсовскую машину 
времени, как В.Войнович, О.Славникова, С.Доренко… Сюжеты своих произведений пи-
сатель всегда генерирует сам, и они, как правило, уникальны. Так уникален и сюжет его 
последнего романа, в котором писатель тщательно описывает структуру великой вам-
пирской державы – Emperi V, –первой разумной цивилизации Земли, возникшей более 65 
миллионов лет назад. После первой в истории Земли глобальной катастрофы – столкно-
вения нашей планеты с астероидом Летучая Мышь, мать-прародительница всех вампи-
ров, сумела выжить и сохранить древнейшую цивилизацию вампиров. Именно древней-
шую, так как, по версии В.Пелевина, человечество появилось в результате генетических 
экспериментов вампиров, и ему всего 180 тысяч лет. С тех пор человеческая раса стала 
служить энергетической пищей для вампиров, которые научились внедряться в мозг че-
ловека, считывать всю накопившуюся информацию и поглощать энергию. В романе этот 
процесс называется симбиозом.

Роман В.Пелевина «Emperi V» с его интеллектуальной и эмоциональной 
насыщенностью, нестандартным молодым героем и своеобразной композицией не мо-
жет не увлечь читателя. Главный герой романа, в начале повествования –обыкновенный 
московский юноша, девятнадцатилетний Рома Шторкин, в конце –высокопоставленный 
вампир Рама II, друг богини Иштар. Князь мира сего и его «начальнег». Достичь этого, 
на первый взгляд, довольно просто: нужно прийти по объявлению в нужное время и 
занять свое место в строю темных сил. Вампиры иногда пополняют свои ряды за счет 
людей. Но для этого нужно перестать быть человеком и предать забвению такие поня-
тия, как душа, любовь, человечность, память сердца, сострадание. И вот этот путь, как 
оказывается, совсем не простой, и предстоит проделать Роме Шторкину, провалившему 
экзамен в университет и ставшему простым грузчиком. Однако не совсем простым, он с 
удивлением узнает, что является потомком древнего рода прибалтийских баронов – Ро-
маном фон Шторквинкель, а вампиры предпочитают формировать свои ряды из пред-
ставителей благородных фамилий.

Лаконично, с кинематографической точностью Пелевин рисует все фазы превра-
щения человеческого создания в вампира. Сначала должен быть произведен укус, на 
который любой вампир способен только раз в жизни, перед смертью, чтобы его «язык» – 
интеллектуально-биологическая суть вампира –перешел в своего нового, молодого носи-
теля. Вампир Брама перед укусом демонстрирует Роме этот «язык» – тонкую волнистую 
мембрану оранжевого цвета, прикрепленную к верхнему небу ротовой полости. Таким 
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образом «язык» – это своеобразная переносная биологическая флэш-карта личности 
вампира, его мозг и его суть. Во время укуса Рома испытал невыносимую боль, «словно 
сумасшедший зубной врач вонзил под челюсть свое электрическое сверло». От внеза-
пной боли, вида крови и самоубийства Брамы Рома теряет сознание, думая, что пришла 
смерть, и смиряясь с ней. Это действительно была смерть, человеческая смерть. Придя 
в себя, он ощущает непонятное ему движение под челюстью и во рту: происходит вне-
дрение в его плоть инородного существа. Новый хозяин его ума и тела – «язык» – осва-
ивается и приживается в своем новом доме – теле молодого вампира Рамы Второго. И 
этот процесс происходит нелегко. Герой несколько дней ощущает себя так, словно пере-
нес тяжелую операцию на мозге или выжил после укуса ядовитой змеи. С внедрением 
«языка» начинается духовная трансформация героя. На протяжении всего романа пи-
сатель показывает, как меркнет весь позитивный спектр человеческих чувств и качеств 
у главного персонажа его романа, ставшего теневым властителем мира – вампиром. 
Вселившееся в Рому живое существо иной сверхцивилизации, «высшее на Земле звено 
после Бога», обладает способностью не только преобразовывать духовный мир чело-
века, но и преображать его внешний, физический вид. С совершенным писательским 
мастерством В.Пелевин показывает нам изменения, которые происходят с его главным 
персонажем. 

Сюжет романа «Emperi V» развивается стремительно, он построен на резких ан-
титезах и метаморфозах, на внезапных превращениях одних ситуаций в прямо им 
противоположные. Но это не означает, что действие преобладает над описанием и пси-
хологическим анализом. Взаимно пересекающиеся реальности (мир людей – мир вампи-
ров) рассматриваются автором многоаспектно, в сложном взаимодействии социальных, 
психологических, этико-философских, экономических столкновений, выходящих за 
границы художественного текста. 

Автор подробно описывает впечатления своего героя во время превращения из чело-
веческого существа в огромную мышь. Пелевин сочетает почти несочетаемое – фантас-
тическое преобразование с точным описанием физиологического процесса превращения 
и психологическим анализом внутреннего мироощущения героя, интеллект которого 
остается человеческим. При чтении текста Пелевина невольно проводится параллель с 
рассказом Ф.Кафки «Превращение», ставшего классикой литературы XX века. Сам Каф-
ка считал рассказ «Превращение» одним из лучших в своем творческом наследии, наря-
ду с такими произведениями, как «Приговор», «В исправительной колонии», «Сельский 
врач», «Голодарь».

В рассказе «Превращение» главный герой Грегор Замза однажды утром обнаружи-
вает, что «он у себя в постели превратился в страшное насекомое. Лежа на панцирно-
твердой спине, он видел, стоило ему приподнять голову, свой коричневый, выпуклый, 
разделенный дугообразными чешуйками живот, на верхушке которого еле держалось 
готовое вот-вот окончательно сползти одеяло. Его многочисленные плачевно тонкие по 
сравнению с остальным телом ножки беспомощно копошились у него перед глазами» 
[9, c. 4]. 

Вместе с изменением внешности Ромы Шторкина и Георга Замзы претерпевают из-
менение и весь окружающий мир и их взаимоотношение с этим миром. У героя Пелеви-
на не плачевно тонкие, беспомощные ножки насекомого, а мощные лапы с длинными и 
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острыми, как бритва, когтями. А упругие крылья вампира уносят его в бездонное звезд-
ное небо, и пролетая над многочисленным мегаполисом, он уверен в своей власти над 
людьми, там проживающими, а Грегор Замза находит единственно безопасное место в 
тесном пространстве под диваном своей комнаты, и его ждет скорая смерть от неприятия 
и непонимания родственников.

Вся империя вампиров предстает перед глазами Рамы Второго: вампиры и вампирши 
по древнейшему обычаю носят имена богов и богинь разных народов. Это и Харланд – 
главная резиденция империи вампиров, расположенная глубоко под землей, недалеко от 
Москвы, в районе Рублевки, и специальная школа для начинающих вампиров, и огром-
ная коллекция пробирок с “красной жидкостью”, передающей вампиру всю информа-
цию о человеке, чья кровь содержится в данной пробирке. И целая портретная галерея 
выдающихся вампиров: будущая императрица Emperi V Гера, вампир-гуру граф Дракула, 
наставники молодых вампиров Митра Шестой, Бальдр, Иегова, Энлиль, Локи. Подробно 
описывается тайная организация «Гильдия халдеев», этих добровольных помощников 
вампиров, соединяющих мир вампиров с миром людей. Основная задача халдеев заклю-
чается в том, чтобы держать «человеческое стадо в узде», управлять им, контролиро-
вать мысли и помогать вампирам добывать баблос. Так выстраивается пирамида власти: 
люди – халдеи – вампиры.

Халдеи контролируют все социальные слои общества, регулируют его финансовые 
потоки, входят во все структуры власти. Их основная задача – глобальная экономизация 
всех общественных отношений. Именно против них направлены жесткий сарказм и са-
тира автора. На совместной ритуальной встрече вампиров и халдеев, которую В.Пелевин 
едко характеризует как вечеринку, где «хитрые и бесчеловечные существа… убеждают 
друг друга в том, что они простодушные добряки, которым не чуждо ничто человечес-
кое», Рома узнает лица известных политиков, промышленников, банкиров, деятелей ис-
кусства. Он достойно справляется со сложной задачей: укусить одного из гостей, проде-
густировать его кровь и открыть присутствующим сокровенные тайны этой души. Душа 
укушенного халдея ужаснула даже вампира своей пустотой, жестокостью и неистреби-
мой жаждой денег. И таких душ на этом рауте абсолютное большинство. И все они вслед 
за бальзаковским Гобсеком могут воскликнуть: «Что такое жизнь, как не машина, кото-
рую приводят в движение деньги?»

В своем произведении В.Пелевин стремится раскрыть истинную сущность фено-
мена денег в современном обществе. По его мнению, наша высокоразвитая постинду-
стриальная цивилизация – это цивилизация денег. Глубокий литературно-философский 
анализ позволяет проникнуть в сущность отношений человек – деньги и показать дей-
ствительность с позиции ее нового содержания – денежного. 

Писатель раскрывает основные ориентиры духовного самоопределения личности 
молодого человека в новом XXI веке – веке «финансовой цивилизации». В своем романе 
«Empire V» В.Пелевин продолжает тему, впервые поднятую канадским писателем Ду-
гласом Коуплендом в романе «Generation Икс» [10], ставшим культовым произведением 
конца XX века. Эта тема – судьба молодого поколения – поколения икс в жизни глобаль-
но-информационного общества.

Роман В.Пелевина изобилует англоязычной лексикой, интернетовскими и 
изобретенными автором специальными терминами, несущими необходимую для 
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понимания смысла романа информацию. Вся эта атрибутика необходима писателю для 
создания особых симулякров, с помощью которых он моделирует новый виртуальный 
мир своего текста, параллельный миру реальному. Утверждающиеся представления о 
том, что во всех сферах современного общества образуются «параллельные миры» – 
«реальное пространство» и «виртуальное пространство», ведут, по мнению ученых, к 
качественно новым взаимоотношениям во всех подсистемах социума и требуют своего 
дальнейшего изучения как наукой, так и искусством. Интернет-технологии предлага-
ют пользователю (и их становится все больше) жить в виртуальном мире, оперируя не 
объектами, а их подобием. И в нашем сознании формируется знак равенства реального 
и виртуального миров. 

Пелевинский виртуальный мир вампиров-сверхлюдей реален и вещественен. Куда 
реальнее созданного С.Лемом, параллельного мира в его известном романе «Солярис».

И.А.Мальковская, известный специалист в изучении природы коммуницируемос-
ти в современном социуме, утверждает, что современные «реальности» – подлинные и 
виртуальные – ищут посредством коммуникации способы самоконструирования. И за-
дает вопрос: «Какие из них наиболее адекватно отвечают человеческой экзистенции, по-
длинности?..

Где человек реализует свою сущность более полно: в реальных отношениях с другим 
человеком, в виртуальной встрече с неведомой ему идентичностью или в создаваемом 
совместно с другими гипертексте? С кем/чем человек вообще должен соотносить полно-
ту и истинность своего бытия?» [11, с. 51].

Роман В.Пелевина наводит нас на мысль: в результате самоконструирования по-
длинной и виртуальной реальности возможности появления любых форм вампиризма и 
контроля над человеческой личностью бесконечно вариативны.

В обычной для себя манере жонглирования в пределах одного произведения 
разнонаправленными смыслами Пелевин предстает перед читателями то как ироничный 
скептик, с изрядной долей цинизма утверждающий, что человеческий род – лишь пища 
для вампиров, они же власть предержащие, то как тонкий лирик и глубокий психолог, 
предполагает, что капля «баблоса», вырабатываемого человеком за всю его жизнь, не 
только пища для вампиров, но и «ярко-красная капелька надежды», «алый цветок» добра 
и смысла жизни. Одна капля, но какая – капля надежды на счастье, любовь, творчество 
и, может быть, бессмертие. 

В этой книге представлены ключевые мотивы всего творчества В.Пелевина и главные 
особенности его художественной манеры. В.Пелевин заставляет читателя задуматься о 
хрупкости современной цивилизации, в которой духовное начало легко может уступить 
место непреодолимой жажде наживы и всеобщего вампиризма.

В «Emperi V» писатель стремится дать социально-философский анализ роли денег – 
этого феномена реальности, – с которым мы постоянно сталкиваемся в повседневной 
жизни как с неизменным атрибутом своего бытия. 

Проблема осмысления глобальных трансформаций в социуме конца ХХ – начала ХХІ 
веков, без преувеличения, становится основной проблемой в творчестве многих ведущих 
мировых писателей, в том числе российских и китайских. На рубеже тысячелетий наша 
цивилизация вновь оказалась в точке бифуркации, требующей сделать очередной выбор. 
Человек становится «альфой и омегой» своего творческого, свободного проявления и 
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утверждения в жизни общества. В свою очередь, художественная литература как особый 
способ трансформации трансцендентного в исторически конкретное занимает незаме-
нимое место в глобальной информационной сфере, формирующей новую действитель-
ность.
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У статті розглядається творчість сучасних китайських і російських прозаїків з 
точки зору літературознавства XXI століття. Аналізуються в порівняльно-зіставному 
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ЭПИЧЕСКОЕ НАЧАЛО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МЫШЛЕНИИ 
Л. Н. ТОЛСТОГО

В статье исследуется специфика художественного мышления Л. Н. Толстого, 
эпическое начало в его творчестве. Полнота присутствия, «нетронутая целость» – 
это то, что характеризует эпический мир и эпическое мышление писателя. Л. Н. Тол-
стой запечатлевает в своих произведениях атмосферу субстанциального «эпического 
мирового состояния» (по Г. В. Ф. Гегелю), которому со-причастны и все его герои. Все-
общее состояние мира переплетается у Л. Н. Толстого с индивидуальным событием, 
эпически завершаясь в его произведениях и образуя единство художественного целого.
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Глубинную сущность и связь многообразных явлений открывает поэзия эпическая. 
По мысли Г. В. Ф. Гегеля, эпос имеет своим предметом то, что есть, и получает в качестве 
своего объекта совершение действия, «которое должно предстать созерцанию как много-
образное событие во всей широте своих обстоятельств и отношений и во взаимосвязи с 
целостным внутри себя миром нации и эпохи» [1]. Итак, эпос стремиться к целостности, 
с одной стороны, он раскрывает глубины человеческого духа, а с другой стороны – бытие 
внешнее, со всеми подробностями жизни индивидуальной. Эпос вдыхает жизнь в это 
«внешнее», что характерно для той поэзии, которая наполнена живым присутствием 
духа: «Такой целостный и вместе с тем всецело индивидуально постигнутый мир до-
лжен затем спокойно продвигаться в своей реализации, не торопясь, практически и дра-
матически, к своим целям и их результатам, так что мы можем задержаться на том, что 
происходит, углубиться в отдельные картины развития и наслаждаться их развернутым 
изображением» [1]. Г. В. Ф. Гегель говорит о той изначальной целостности, которой про-
никнут эпос, содержащий в себе драматические и лирические начала. Объективная, ре-
альная действительность развертывается постепенно, получает форму «внешнего 
нанизывания» (по Г. В. Ф. Гегелю), однако предел и основа объективности заключается 
во внутренней существенной стороне определенного эпического материала. Эпическое 
художественное произведение безгранично в своем видение мира, но поэтические оно 
завершается в органическое внутри себя целое, которое движется «в объективном по-
кое»: «Будучи такой изначальной целостностью, эпическое творение есть сказание, то 
есть Книга, или Библия … где высказано то, что составляет изначальный дух народа» [1]. 
Поэтическое целое стремится к эстетической завершенности, способность завершения – 
это конститутивный момент мышления представляющего, «… принципы завершения 
определяются здесь сложным взаимодействием иконики и эйдетики» [2: 110]. Иконика в 
данном случае понимается как образность, «в которой священное выступает в качестве 
онтологической основы красоты», а эйдетика, следовательно, – это та образность, «в 
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которой эстетическое оказывается автономным по отношению к священному» [2: 110]. 
Образы и образа (икона мира) претендуют в художественном произведении на самосто-
ятельную эстетическую и онтологическую значимость. Нельзя не учитывать данное раз-
граничение, говоря о проблеме изобразительности поэтического слова. Очевидно, что в 
этом случае мы должны разграничивать и форму видения (принципы изобразительнос-
ти), и предмет изображения (архитектонические формы произведения), связанные с 
художественным мышлением. В эпическом произведении, в романе, например, «разные 
формы видения могут объективироваться и становится предметом изображения» [2: 
110]. Полнота присутствия, «нетронутая целость» – это то, что характеризует эпический 
мир и эпическое мышление. Но сперва стоит сказать о том, что такое художественное 
мышление и о том, что оно определяет. Индивидуальность творческого процесса опред-
еляется типом художественного мышления, который определяет художественный метод 
и видение (способ освоения и отображения мира) творца. В художественном мышлении 
Л. Н. Толстого эпическое начало выражено наиболее ярко. Л. Н. Толстой запечатлевает в 
своих произведениях атмосферу субстанциального «эпического мирового состояния» 
(по Г. В. Ф. Гегелю). Эпическому мироощущению со-причастны и все герои Л. Н. Тол-
стого. Пристальное внимание к художественному стилю, к особенностям реализации 
различных жанров у Л. Н. Толстого («роман-река» – «Война и мир», роман «широкого 
дыхания» – «Анна Каренина» и т.д.), позволяет сделать вывод о специфике художествен-
ного мышления писателя, о доминанте эпического начала в его творчестве. Начиная с 
ранних произведений («Детство», «Отрочество», кавказские и севастопольские военные 
рассказы, «Утро помещика»), Л. Н. Толстой выступает как большой эпический худож-
ник. После смерти Н. В. Гоголя именно Л. Н. Толстой становится первым в отечествен-
ной литературе писателем, «патриарший престол» И. С. Тургенев передает молодому 
Л. Н. Толстому: «Лев Николаевич, – писал он, – стал во мнении всех в ряду наших луч-
ших писателей – и теперь остается ему написать еще такую же вещь, чтобы занять пер-
вое место, которое принадлежит ему по праву – и ждет его» [3: 102]. Первенствующее 
положение Л. Н. Толстого в русской литературе упрочилось с появлением его великих 
романов – «Война и мир» и «Анна Каренина». Они принесли писателю всемирную из-
вестность. Великий исторический роман «Война и мир» роман многогранный, отличаю-
щийся своей вопрошающей природой. Стихия вопрошания носит общезначимый харак-
тер для творчества Л. Н. Толстого. Вопрошание (вопрошающее мышление) онтологично, 
а потому актуально для любого масштабного художественного мира. Масштабность 
«Войны и мира» очевидна, роман Л. Н. Толстого не построен на событиях и интриге, у 
Л. Н. Толстого герои не создают событий, они изменяются под влиянием исторических 
событий. Толстовская эпопея раскрывает и раскрывается в двух понятиях – «мир» и 
«война». Л. Н. Толстой стремится к единой всеобъемлющей способности понимания, к 
цельному ведению мира, однако путается в словах «миръ» и «міръ», которые представ-
ляют собой имена разного порядка: «миром целое обусловлено, тогда как міръ еще толь-
ко должен стать целым» [4: 6]. В романе Л. Н. Толстого дьякон читает слова молитвы так: 
«Міром Господу помолимся!». Арх. Иоанн (Шаховской) поясняет: «Смысл молитвы 
этой… не понят Толстым. Не «міром» Церковь молится, а миром – в мире. И вся ектенья 
эта называется «мирной» [4: 7]. Орфографическая ошибка в данном случае вторична по 
отношению к неразличению имен в их онтологической природе. В свой «православный» 
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период Л. Н. Толстой ошибается, так как глубоко не приобщен к сакральному смыслу 
имен и изображает «внешний ход богослужения» [5: 141–142], чем и объясняется его 
дальнейшая судьба – отпадение от Церкви. Несмотря на это, творчество Л. Н. Толстого 
достигает «своей вдохновенной изобразительностью… вершин Иезекииля» [6: 149]. По-
нятно, что в случае творчества Л. Н. Толстого речь идет не только о стиле, но и о ладе, 
«которым сметаются, как домики из картона, все человеческие мерки» [4: 115–116]. «Че-
ловеческую мерку», конечно, освоить легче, поэтому «русская литература идет за 
Тургеневым, что проще и посильнее». За Толстым и Достоевским, как и за Шекспиром, 
идти невозможно: «нехватка голоса, да и глаза наши – не орлы» [4: 116]. Мир Л. Н. Тол-
стого разделен внутри себя на «войну» и «мир», стремясь при этом к целокупности и 
первоначальному единству, а значит и к мышлению вопрошающему. «Вопрошание есть 
благочестие мысли» [7: 238]. Утрата благоговения в мышлении – свидетельство утраты 
целокупности, свидетельство того, что мышление становится расщепленным: «Расще-
пленному мышлению недоступна мирность міра, то есть то, из чего міръ становится 
целым, из чего он может наполниться смыслом. Расщепленное мышление может усма-
тривать смысл только в какой-то части расщепленного им же міра … Смысл же целого от 
него ускользает…» [4: 66–67]. Между тем мир Л. Н. Толстого целый и кажет себя цели-
ком. Автор благочестиво вопрошает о живом средоточии жизни (мире) и о войне. «Вой-
на» у Л. Н. Толстого – это особенное слово, магнитное силовое поле, которое строит 
судьбу и души героев. Устанавливая свою точку зрения на мир, Л. Н. Толстой настаивает 
на его самоценной значимости. Разделенный мир романа оказывается в конечном итоге 
целым. Об этом свидетельствует счастливый конец произведения. Все герои живы. Все 
личные конфликты улажены и жизнь идет дальше, мир больше войны, любовь больше 
смерти в толстовском мире. «Стихия вопрошания» у Л. Н. Толстого придает бытованию 
универсальный характер, это не просто черта толстовской поэтики. Стоит отдать долж-
ное принципиальной значимости тех вопросов, сомнений и поиска, которые характерных 
для лучших героев романа «Война и мир». Напряженная умственная работа, ожидание 
ответа – неоспоримая ценность в произведении Л. Н. Толстого. Высокий статус этой 
ценности подтверждается и явной авторской сопричастностью «вопрошанию» героев. 
Эпичность «Войны и мира» обуславливает возможность глубоких внутренних и вне-
шних монологов у Л. Н. Толстого (важное отличие от полифонических романов Ф. М. До-
стоевского). Благодаря эпическому мышлению, преобладающему у Л. Н. Толстого, все 
«вопросы» соединяются в одном универсальном, «частные» аспекты раскрываются в 
«общих» проблемах романа: «Как из многих жизней отдельных людей, с их всецело 
личными интересами, целями, складывается общая жизнь человечества, образуются 
«людские сцепления», движущие историю? Этот вопрос разбирает Толстой – теоретик и 
публицист» [8: 37]. Парадигма вопросов в романе безгранична – вопросы о судьбах дво-
рянства, о жизни простых людей, о власти, о патриотизме, о внутреннем мире человека 
и структуре личности, о смысле жизни, о подлинной искренности. Сам Л. Н. Толстой 
высказался так о цели вопрошания: «Цель художника не в том, чтобы неоспоримо разре-
шить вопрос, а в том, чтобы заставить любить жизнь в бесчисленных, никогда не 
истощимых всех ее проявлениях. Ежели бы мне сказали, что я могу написать роман, 
которым я неоспоримо установлю кажущееся мне верным воззрение на все социальные 
вопросы, я бы не посвятил и двух часов труда на такой роман, но ежели бы мне сказали, 
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что то, что я напишу, будут читать теперешние дети лет через двадцать и будут плакать и 
смеяться и полюбят жизнь, я бы посвятил ему всю свою жизнь и все свои силы» [8: 18]. 
Герои романа «Война и мир» ищущие и взыскующие истины: «Жизнь, настоящая жизнь, 
говорил нам Толстой в первых трех томах, состоит в искании истины, а истина – в еди-
нении людей» [9: 213]. Мы видим у Л. Н. Толстого всеобщее эпическое состояние мира. 
В подлинном эпическом событии нет ничего произвольного и случайного, действие в 
романе «Война и мир» вплетено в целостность своего времени и состояние нации. Мы 
созерцаем это действие, всю совокупность действительности в пределах широко развер-
нутого мира. «Война и мир» по мнению ее автора – книга о прошлом, исторический ро-
ман. Именно «книга» по Г. В. Ф. Гегелю, которого Л. Н. Толстой перечитывал, работая 
над своим произведением. Г. В. Ф. Гегель «книгой» называл эпическое произведение, 
связанное с «целостным миром» определенного народа и определенной эпохи. «Книга» 
«Война и мир» – самобытная эпопея, которая дает картину национального самосознания 
в состоянии войны и мира, семейной жизни, интересах и обычаях народа. Роман из со-
временной жизни – это «Анна Каренина». Для Л. Н. Толстого это именно роман, первый 
в его жизни. Эпоха Отечественной войны позволила Л. Н. Толстому изобразить великую 
эпоху и «целостный мир» в возвышенном духе классической эпопеи. «Раздробленный 
мир», лишенный нравственного единства и красоты, эта сущность новой эпохи. В «Вой-
не и мире» преобладает нравственная целостность, красота и поэзия, социальные и фи-
лософские вопросы наполняют роман. А роман «Анна Каренина» произведение, где пре-
обладает проза, повседневность. После «всеобщего содержания» «Войны и мира», с его 
поэтической простотой, роман «Анна Каренина» казался Л. Н. Толстому романом 
«частным». Однако постепенно «частный» замысел углубляется. Конечно, роман значи-
тельно отличается от «книги», в нем отсутствует «самобытное поэтическое состояние 
мира», роман «прозаически упорядочивает действительность» (по Г. В. Ф. Гегелю), но 
сохраняет полностью богатство интересов, характеров, широкий фон целостного мира и 
поэтическое изображение событий в определенной мере. Роман уступает «самобытной 
эпопеи» в масштабности, но познание жизни и действительности может быть значитель-
нее и глубже именно в романе. Неслучайно роман «Анна Каренина» был назван романом 
«широкого дыхания». Современников Л. Н. Толстого поразил не масштаб, а «вседнев-
ность содержания» романа. Жизненное состояние эпос превращает в свой фон, изна-
чальная форма действительности тесно связана в романе с изначальной жизненностью. 
В романе нет важных исторических событий, лирических или философских отступле-
ний, но есть замысел «живой, горячий и законченный» (по Л. Н. Толстому). Более того, 
«усложняющийся интерес» выводит роман «Анна Каренина» за пределы «семейной ис-
тории». Повествуя в самом начале произведения о том, что « все счастливые семьи по-
хожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» и о том, «все 
смешалось в доме Облонских» [10: 23], Л. Н. Толстой описывает личную трагедию Анны 
Карениной, пишет о разрушении ее дома, о смятении и поисках Левина и наконец при-
ходит к сложному выводу о том, что во всей России «все перевернулось». Л. Н. Толстой 
уверенно показывает, как изменился весь строй жизни, кризис исторический метафори-
чески передан через «личную» историю, в которой глубокое нравственное падение за-
канчивается самоубийством. В «эпоху упадка» человек может дойти до последнего отча-
яния, случайное происшествие на железной дороге (смерть простого 
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железнодорожника), предвестник многих страшных событий романа, где человек уже не 
управляет собой: это и спрятанный Левиным шнурок, чтоб не лишить себя жизни, и не-
удачная попытка Вронского застрелиться, и гибель Анны под колесами товарного поез-
да. Все эти события рождают у Л. Н. Толстого цельную картину надвигающейся общей 
катастрофы. Цельность художественного взгляда на мир сочетается в романе «Анна Ка-
ренина» со свободой повествования. Благодаря эпическому началу в художественном 
мышлении Л. Н. Толстого роман и получает «широкое дыхание», и значение произведе-
ния состоит не в эстетической ценности отдельных картин, а в художественной завер-
шенности целого. 

Таким образом, эпическое миросозерцание характеризует художественное мышление 
Л. Н. Толстого, где жизненность и простота сочетаются со всеохватностью.
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ЕПІЧНИЙ ВИТОК У ХУДОЖНЬОМУ МИСЛЕННІ Л. М. ТОЛСТОГО
У статті досліджується специфіка художнього мислення Л. М. Толстого, епічний 

виток його творчості. Повнота присутності, «незаймана цілість» – це те, що харак-
теризує епічний світ і епічне мислення письменника. Л. М. Толстой відображає у сво-
їх творах атмосферу субстанціального «епічного світового стану» (за Г. В. Ф. Геге-
лем), якому спів-причетні і всі його герої. Універсальний стан світу переплітається у 
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Л. М. Толстого з індивідуальною подією, епічно завершуючись в його творах та утворю-
ючи єдність художнього цілого.

Ключові слова: епічний виток, художнє мислення, естетичне завершення, ціліс-
ність, іконіка, ейдетика.
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EPIC SOURCE IN THE ART THINKING OF L.N. TOLSTOY
The article studies the specifi city of Leo Tolstoy’s artistic thinking and the epic beginning 

of his work. Completeness of presence, «intact integrity» – this is what characterizes the epic 
world and the epic thinking of the writer. In works of L.N. Tolstoy the atmosphere of the sub-
stantial «epic world state» (according to G. V. F. Hegel) is captured, where all his characters 
are getting involved. The general state of the world in his works is intertwined by Leo Tolstoy 
with an individual event, epic ending and forming the unity of the artistic whole.

Key words: epic beginning, artistic thinking, aesthetic completion, integrity, iconic, eidetic.
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ПОЭЗИЯ Я.П. ПОЛОНСКОГО «ТИФЛИССКОГО ПЕРИОДА»

В статье рассматривается «тифлисский период» Полонского, который сыграл 
важную роль в жизни поэта. Здесь началась его настоящая творческая жизнь. Полон-
ский по-новому, реалистически представляет Кавказ и Грузию, отходит от существу-
ющих романтических традиций. В его произведениях не только природа Грузии, но и 
реальная жизнь простых людей. Все это было воплощено в сборнике стихов Полонского 
«Сазандар». 

Ключевые слова: Полонский, «тифлисский период», реализм поэзии, жизнь 
простых людей, «Сазандар».

«После гибели Лермонтова в русской литературе XIX века господствующую роль 
стала играть проза и публицистика. Меньше появлялось стихов и о Кавказе. Но дело не 
только в их количестве. «Кавказские стихотворения» этого периода не выделяются ори-
гинальностью, носят большей частью подражательный характер.

Но вот летом 1846 года в Тифлис приезжает молодой поэт Яков Полонский. Он ехал 
с тяжелым чувством. В жизни он был «неудачником», считал себя «лишним» в москов-
ском обществе. Рухнули и мечты о литературной деятельности. Белинский дал резко от-
рицательный отзыв о сборнике стихов Полонского…Но именно тогда, когда Полонский 
считал, что навсегда распростился с поэзией, началась его настоящая творческая жизнь» 
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[8: XXIX]. Так известный грузинский литературовед, профессор, многолетний заведую-
щий кафедрой истории русской литературы Тбилисского государственного университета 
Вано Семенович Шадури начинает раздел о творчестве Я.П. Полонского в двухтомном 
издании «Русские писатели о Грузии» [8]. Действительно, служба чиновником в кан-
целярии была вынужденной мерой, так как молодой поэт разуверился в своих литера-
турных талантах и решил кардинально сменить свой образ жизни. Но Грузия оказала 
благотворнейшее влияние на Полонского. «В Тифлисе – писал он, – вдруг нашлись у 
меня и поклонники, и почитатели, актеры тифлисского театра наизусть читали стихи 
мои» [8: XXIX].

Пребывание в Тифлисе не предвещало легкой службы. Местный начальник не пла-
нировал каких-то изменений в газете «Закавказский вестник», куда был определен По-
лонский, и ограничил его редакционные обязанности функциями корректора. Затем По-
лонскому было поручено заняться сбором информационного материала для газеты и ста-
тистических данных по Тифлису и Тифлисскому уезду. Летом 1847 года новоиспеченный 
чиновник отправился в длительные разъезды, за это время он увидел и узнал жизнь про-
стого народа Грузии: бывал у пастухов в горах, ночевал у духоборов и в татарских юртах. 
«Его впечатления и наблюдения отразились в художественных произведениях, в целом 
ряде статей, очерков, научных исследований и рисунков, которые вызывали и вызывают 
восхищение читателей» [3: 257]. 

Исполняя поручение начальника по сбору статистических данных, Полонский в 
то же время изучал и записывал произведения грузинского фольклора: сказки, песни, 
легенды. «Правда, живописный костюм грузинский есть национальный костюм, но не 
в костюме, а в народных праздниках ступайте подмечать лучшие черты грузинской на-
циональности», – писал Полонский [3: 260]. 

В конце 1849 года в тифлисской типографии был напечатан сборник стихотворений 
Полонского «Сазандар». В предисловии к сборнику автор написал: «В состав этой ма-
ленькой книжки вошло всего только двенадцать стихотворений, которые появлением 
своим на белый свет обязаны не столько мне, сколько пребыванию моему за Кавказом, 
преимущественно в Грузии. Других моих стихотворений я не хотел с ними смешивать. 
Посвящаю книжку мою всем тем, кто знает Грузию... Приступая к изданию Сазандаря 
в Тифлисе, я ограничиваю число экземпляров числом подписчиков и вдобавок числом 
моих добрых знакомых. Без всяких притязаний на литературную известность – я буду 
рад, если стихи мои своими незатейливыми звуками способны будут разбудить хоть одно 
воспоминание о крае – в душе тех, кому я посвящаю их» [7]. Журнал «Современник» 
откликнулся положительной рецензией на поэтический сборник Полонского, редакция 
не ограничилась только этим, а стала публиковать на своих страницах «грузинские» про-
изведения Полонского.

Два его произведения – стихотворение «Грузинская песня» и сказка «Делибашта-
ла» – являются литературной обработкой творения грузинского народного поэтического 
творчества. «Грузинская песня» впервые была опубликована в «Закавказском Вестнике» 
за 1848 год, № 10 под заголовком «Содержание одной простонародной грузинской пес-
ни». Затем стихотворение было включено в сборник «Сазандар». В традициях романтиз-
ма женские образы – это идеализированные красавицы, не имеющие индивидуальных 
черт. «Три видения райских…/Три красавицы чудных» являются во сне поэту. У первой 
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красавицы очи ярче звезд, у второй они «зорко глядят, как у змеи», третья красавица с 
глазами темней «ночи в горах». Юноша любуется ими, но проснувшись, видит лишь 
«пустой небосклон». Прекрасные видения развеиваются в прах от столкновения с жес-
токой реальностью жизни, мечтатель беден, у него нет дома и денег, а без них красавицы 
недоступны. В своем стихотворении Полонский точно передал мелодичность стиля и 
напевность народного произведения. 

«Делибаштала», авторское переложение грузинской народной сказки, было вклю-
чено Полонским в «Путевые записки 1847 г.»). Примечательно вступление, в котором 
Полонский рассказывает о своей служебной поездке: это описание обычного грузинско-
го селения, сакли деревенского священника, куда его поместили на ночлег. «Это жилье 
показалось мне роскошным по сравнению с теми, в которых приходилось мне ночевать 
почти все лето» [5: 373]. С достоверностью очевидца и восприятием поэта Полонский 
описывает грузинскую ночь. «После утомительно-жаркого дня – ночь была свежа, 
и несмотря на то, что месячный серп светил на небе – так темна, что в десяти шагах 
трудно было отличить кучу хвороста от задремавшего буйвола. По сторонам, в сумер-
ках лесистых гор мелькали костры пастухов, тихий ветер дул со стороны Мухранской 
долины и доносил отдаленный лай собак, стерегущих виноградники» [5: 374]. 

Уже в этом одном из первых «грузинских» произведений Полонский создает образы 
простых крестьян, которые после дневных трудов собрались отдохнуть и послушать 
сказки. «Между ними не было ни одного ребенка; все они были ребята дюжие, а у нацва-
ла (старосты) так даже седина в бороде проглядывала, но ни лета, ни почетное звание, 
каково, звание дьячка и нацвала, ничто не помешало им, собравшись, засидеться далеко 
за полночь и, покуривая трубочки, рассказывать друг другу сказки.

Как после этого сомневаться в национальности грузинской литературы!», – воскли-
цает Полонский [5: 375]. 

Поэтическую картину грузинской ночи Полонский воссоздал в одноименном стихот-
ворении, которое начинает словами: «Грузинская ночь – я твоим упиваюсь дыханьем!». 
Вот луна, лампады-звезды зажглись на небосводе, гармония природы разлилась вокруг.

Ночная, болотная птица поет в отдаленьи…
И голос ее, точно флейты, отрывистый, чистый,
Рыдающий звук, – вечно та же и та же
В размер повторенная нота – уныло и тихо 
Звучит [5: 317].
В стихотворении «В Имеретии» поэт размышляет о славном историческом прошлом 

времен царицы Тамар, в период правления которой сильная Грузия была государством, 
развитым в экономическом и культурном отношении. Он описывает природу Западной 
Грузии, как жилище Творца.

Кругом, как божия ограда,
Заоблачный хребет далеко манит взор, 
Там спят леса под говор водопада;
А здесь миндаль и лозы винограда,
И дикого плюща живой ковер [5: 318].
Но Полонский не ограничивается любованием царственно прекрасных земель Име-

ретии, для него пейзажная живопись не самоцель, он размышляет о том, что необходимо 
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как можно быстрее заняться экономикой, пробудить край ото сна, «развить и жизнь и 
мысль», «пробить в скалах дорогу», «строить города». 

В дальнейшем литературная критика неоднократно стала отмечать наибольшую бли-
зость Полонского к Пушкину – прежде всего в выявлении красоты обыденности, живо-
писности и реалистичности жизни простого народа. Как писал журнал «Современник» 
в 1855 году, «виден реализм здравый и картинность описаний сдержанная в должных 
границах» [3: 259].

В.С. Соловьев так высказался о творчестве Полонского: «В высшей степени и равной 
мере обладает поэзия Полонского свойствами музыкальности и живописности. Особен-
но выступает поэт-живописец в кавказских стихотворениях Полонского. Здесь ему пред-
шествовали Пушкин и Лермонтов, но он не заимствовал от них красок, и его картины 
Кавказа гораздо ярче и живее, чем у них. Не только Лермонтов, но даже и Пушкин брал 
Кавказ живьем лишь со стороны внешней природы, а человеческая действительность 
этого края изображается у него хоть верными, но слишком общими чертами. Напротив, 
в кавказских стихотворениях Полонского именно местная жизнь схвачена в ее реальных 
особенностях и закреплена яркими и правдивыми красками» [6: 170].

Стихотворение «Кахетинцу» Полонский посвятил князю Д.А. Чавчавадзе, родному 
брату Н.А. Грибоедовой-Чавчавадзе. О жизни грузинского князя, его привычках и время-
препровождении Полонский рассказывает, как близкий знакомый, не раз бывавший в се-
мье Чавчавадзе. Князь Давид у Полонского – хлебосольный хозяин обширных владений, 
любитель «пить с веселыми друзьями», но в тоже время он храбрый воин и отличный 
наездник.

И весело тебе, что твой кинжал с насечкой, 
Что меткое ружье в оправе дорогой, – 
И что твой конь звенит серебряной уздечкой,
Когда он ржет и пляшет под тобой [5: 325].
«В романтической литературе 20-30 гг. XIX века Кавказ раскрывался исключитель-

но в живописно-героическом плане. Красочный пейзаж, люди, наделенные сильными 
страстями и необычной судьбой, острый сюжет с трагической развязкой определяли 
основные черты этой романтики. Жизнь социальных низов Востока, картины нищеты и 
труда еще не проникли в литературу» [4: 140].

Кавказские стихи Полонского, как мы видим, коренным образом отличаются от ро-
мантической традиции изображать Кавказа как страну земного Эдема или дикого воль-
ного края…Полонского интересует иной Кавказ – Кавказ простых людей, которые живут 
совсем не райской жизнью в этом благодатном крае, должны много и тяжело трудиться, 
чтобы прокормить свои семьи. Примечательно в этом отношении стихотворение Полон-
ского «Прогулка по Тифлису». Каждая деталь этого стихотворения реалистична, каждая 
мелочь соответствует действительности, даже такая, как «мостовая порядком горяча и 
жжет подошву», это и поныне так и есть в современном Тбилиси, когда в летний зной 
асфальт буквально плавится, и лишь вечер приносит благодатную прохладу горожанам.

Куда отправляется Полонский на прогулку по вечернему Тифлису? Не на Бульвар, 
который в середине XIX века стали именовать Головинским проспектом, а в ХХ веке – 
проспектом Шота Руставели. Полонский идет туда, где можно увидеть повседневную 
жизнь простых людей Тифлиса: сапожников, портных, торговцев, идет в старый город, 
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на базар. Базар становится метафорой общественных отношений той эпохи. Стихотво-
рение отличает большое внимание автора к бытовым сценам жизни рынка и описанием 
различных лавок, торгующих на потребу горожан разнообразным товаром, а свободная 
разговорная интонация как нельзя лучше соответствует замыслу – рассказать в поэтиче-
ской форме о Тифлисе другу Льву Сергеевичу Пушкину. 

 «Тифлис для живописца есть находка» – восклицает поэт. Словно в калейдоско-
пе живые уличные сценки сменяют одна другую. «Полонский идет с читателем в кри-
вые переулки и закоулки Тифлиса, в убогие и грязные сакли, показывая ему не картины 
роскоши, а мелочи будничной жизни маленьких людей» [8: XXXI]. Но это не «физио-
логический очерк», а поэтическое произведение, поэтому в пыли, шуме и гаме базара 
Полонский находит объекты для живописания: вот спелый «виноград висит тяжелыми, 
лиловыми кистями», а это лавка торговца турецким табаком, товар которого насыпан 
кучами, а вокруг разносится дразнящий аромат, вот караван-сарай, увешанный «восточ-
ными коврами», а в нем товар персидский… Все предметные образы воссозданы ярким и 
образным языком, Полонский стремится передать колорит тифлисского базара, его осо-
бую, непривычную для русского читателя атмосферу. 

Но день закончен, и мужчины из окрестных деревень, пришедшие на заработки в 
Тифлис, собираются на ужин, здесь же на базаре:

Котлы кипят – горячий пар валит –
Лепешек масляных еще дымятся глыбы,
Кувшин с вином еще под лавкою стоит, 
А с потолка висят хвосты копченой рыбы [5: 306].
Майдан бурлит своей пестрой жизнью, а Полонский спешит увести читателя на бе-

рег Куры, показать город с другой стороны и…подышать свежим воздухом:
Заря, как жертвенник, пылает – и Тифлис
Приветствует прощальными лучами.
О, как блистательно проходит этот час!
Великолепная для непривычных глаз
Картина [5: 309].
Поэт скромно признается, что «нарисовать Тифлис не моему перу» под силу. Но 

«Прогулка по Тифлису» – поистине один из лучших образцов живописной картины веч-
но прекрасного города.

В поэтическом цикле Полонского значительное место занимают женские образы. На 
первых порах он сохраняет верность романтической традиции и создает легкие абрисы 
грузинок, описывая лишь внешний облик, некоторые детали женского костюма, напри-
мер, «легкое, как воздух покрывало» («Прогулка по Тифлису») [5: 310]. В небольшом 
стихотворении «Грузинка» - это вновь «шелк, газ прозрачный, белая чадра»:

Но не спеши за ней, усталый путник мой,
Не увлекись пустым мечтаньем!
Мираж не утолит томящей жажды в зной
И не навеет снов журчаньем [5: 311].
Полонский использует поэтический параллелизм: для европейца-поэта восточная 

красавица недоступна, как для страждущего путника в пустыне мираж лишь призрак, не 
способный утолить жажды. В стихотворении «После праздника», в котором Полонский 
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рассказывает о народном гулянье в Марткопи, поэт несколькими строками создает образ 
плясуньи Маико, танец которой развеселил сердца и взоры присутствующих. 

Самым лирическим произведением «тифлисского периода», несомненно, является 
стихотворение Полонского «Н.А. Грибоедова». По воспоминаниям Д.Г. Эристави, гру-
зинского драматурга, режиссера и публициста, поклонника личности и творчества А.С. 
Грибоедова, «Нина Александровна Чавчавадзе была одно из прелестнейших созданий 
того времени: красавица собою, великолепно образованная, с редким умом, она безус-
ловно завоевывала симпатии всех, кто только был с ней знаком. Все, кто только ее знал, 
люди самых различных слоев, понятий, сходятся в одном, что это была идеальная жен-
щина. Не было мало-мальски выдающегося поэта, который бы не посвятил ей несколько 
стихотворений» [3: 53].

«Н.А. Грибоедова» – одно из наиболее проникновенных стихотворений Полонского. 
Нина Грибоедова-Чавчавадзе «предстает сразу в трех ипостасях: девочки-невесты, жены 
и вдовы. Полонский долго работал над ним и существенно переработал это стихотво-
рение, написанное непосредственно под впечатлением знакомства с Ниной Чавчавадзе-
Грибоедовой, которое произошло в 1848 г. Напечатано оно было только к 50-летию со 
дня смерти Грибоедова в 1879 г.» [1; 2: 106]. Всю историю любви Нины Чавчавадзе и 
Александра Грибоедова, недолгого семейного счастья и драматической гибели поэта-
дипломата в Персии Полонский сумел воплотить в строках своего стихотворения. Ав-
тор избрал форму лирического монолога-исповеди, Нина Александровна рассказывает о 
себе, о знакомстве с Грибоедовым, о зародившемся в их сердцах чувстве: 

Он там оставил за собой
Бездушную зиму;
Он там холодные сердца
Оставил за собой,
Лишь я одна могла ему
Откликнуться душой…
Он так давно меня любил, 
И так был рад, – так рад,
Когда вдруг понял, отчего
Туманится мой взгляд…[5: 354].
Рассказ-воспоминание смутил «больную душу» вдовы, но в тоже время позволил чи-

тателю прикоснуться к сокровенному прошлому и воочию увидеть богатый внутренний 
мир этой удивительной женщины.

Семейное счастье молодых супругов было недолгим, дипломата Грибоедова вновь 
отправили в Персию. Бесконечное ожидание встречи с ним, и вдруг роковая весть о его 
гибели:

И положила я его, 
На той скале, где спит
Семья гробниц, и где святой
Давид их сторожит…
Тем, в темном гроте – мавзолей, 
И – скромный дар вдовы – 
Лампадка светит в полутьме,
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Чтоб прочитали вы
Ту надпись, и чтоб вам она
Напомнила сама – 
Два горя: горе от любви 
И горе от ума [5: 356].
В стихотворении Полонский чуть видоизменил надпись, которую сделали по указа-

нию Нины Александровны на пьедестале памятника, установленного на могиле Грибо-
едова в ограде церкви Св. Давида на горе Мтацминада (Святая гора – в переводе с гру-
зинского языка). На боковой стороне пьедестала высечено: «Ум и дела твои бессмертны 
в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?» 

Стихотворение «Н.А. Грибоедова» стало поэтическим памятником этой удивительной 
женщине, посвятившей после смерти супруга всю свою оставшуюся жизнь истинной бла-
готворительности, сохранению памяти и литературного наследия погибшего поэта.
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ПОЕЗІЯ Я.П. ПОЛОНСЬКОГО «ТИФЛІСЬКОГО ПЕРІОДУ»
У статті розглядається «тифліський період» Полонського, який зіграв важливу 

роль в житті поета. Тут розпочалося його справжнє творче життя. Полонський по-
новому, реалістично представляє Кавказ і Грузію, відходить від існуючих романтичних 
традицій. У його творах не лише природа Грузії, але й реальне життя простих людей. 
Все це було втілено в збірнику віршів Полонського «Сазандар». 

Ключові слова: Полонський, «тифліський період», реалізм поезії, життя простих 
людей, «Сазандар».
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POETRY BY Y.P. POLONSKY “TIFLISSIAN PERIOD”
In the article the “Tifl issian period” of Polonsky is considered, which played an important 

role in the life of the poet. His real creative life began here. Polonsky in a new way, realistically 
represents the Caucasus and Georgia, departs from existing romantic traditions. In his works, 
not only the nature of Georgia, but also the real life of ordinary people is depicted. All this was 
embodied in the collection of poems by Polonsky “Sazandar”.

Keywords: Polonsky, “Tifl issian period”, realism of poetry, life of ordinary people, “Sa-
zandar”.

УДК 801 Ф. Моріак
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Національний університет «Києво-Могилянська Академія», Київ 

МОРІАК-ІНТЕЛЕКТУАЛ ТА ФІГУРА ІНТЕЛЕКТУАЛА У ФРАНЦУЗЬКОМУ 
СУПІЛЬСТВІ СЕРЕДИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

Стаття присвячена діяльності Франсуа Моріака (François Mauriac, 1885-1970), 
визначного письменника переважно першої половини ХХ століття, у якості інтелек-
туала та журналіста у контексті феномену появи фігури інтелектуала. У статті до-
сліджується діяльність та розвиток цього неординарного митця як інтелектуала, яка 
проходила в атмосфері палких баталій між представниками рухів різного спрямування 
стосовно шляху Франції у воєнний та післявоєнний період, спонукаючи письменника до 
пошуку власного шляху, який би був суголосний із його переконаннями та обізнаністю. 

Ключові слова: інтелектуал, політика, суспільні зміни, універсальні принципи.
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Франсуа Моріак у французькій та світовій літературі – важлива та значуща фігура, 
яка, однак, досліджена в українському літературознавстві недостатньо. Причина цьому – 
те, що, українська пострадянська наука є ще досить молодою, і водночас успадкувала 
певні наробки радянського літературознавства, яке більшою мірою було досить уперед-
женим щодо письменників із певним світоглядом, які входили у конфронтацію до того, 
що нав’язувалося «соціалістичною» державою. З іншого боку, зарубіжні дослідження 
творчості Моріака вимагають також глибокого критичного вивчення та виваженої ін-
культурації. Одною із важливих сфер творчої діяльності Моріака стало його ангажуван-
ня у якості інтелектуала, особливої фігури, яка з’явилася у французькому суспільстві 
в середині ХХ століття. Метою статті є заповнити лакуни, які вимушено виникали як 
наслідок радянського спадку та часового фактору (щоб зарубіжні дослідження увійшли 
в поле аналізу українського літературознавства потрібен певний час та опрацювання), 
через дослідження ролі Моріака як інтелектуала у контексті діяльності інтелектуалів се-
редини ХХ століття.

Із останніх досліджень та публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми, 
слід виділити дослідження Е. Велча. Він у своїй книзі «Франсуа Моріак: народження 
інтелектуала» [5] досліджує розвиток карʼєри Моріака та його перетворення з романіс-
та на інтелектуала. У іншій праці [4] Е. Велч розглядає Моріака як особу надзвичайно 
складну та неоднозначну – для дослідника цей митець може не завжди є найцікавішим 
мислителем, однак безперечно він – важливий та цікавий діяч. На думку науковця на це 
вказує напрямок моріаківської непростої та заангажованої карʼєри, яка є водночас інтри-
гуючою та такою, що багато що пояснює. Е. МакКью у своєму дослідженні [3] аналізує 
журналістську діяльність та впливовість Моріака та Камю. О. Вороніна аналізувала роль 
Моріака в політичному житті Франції, акцентуючи його прагнення мати незалежність 
стосовно своїх виборів, що виявлялося у тому, що письменник не належав до жодної по-
літичної партії [1, с. 93]. Важливою і цікавою є стаття Н. Полякової, присвячена аналізу 
інтелектуального спадку Р. Арона в політичному та культурному контексті Франції ХХ 
століття, у якій також розглядається внесок французького мислителя у розробку теми 
політичної ангажованості інтелектуалів, та яка зауважує те, що у своїй творчості Арон 
намагався знайти баланс у соціальному позиціюванні сучасного європейського інтелек-
туала – між позицією небайдужого очевидця та аналітика-спостерігача [2].

Стаття розглядає загальне тло французького політичного та соціального клімату се-
редини ХХ століття та зокрема діяльність як однодумців письменника, так і його опо-
нентів, чому раніше окрема увага не приділялася у достатньому обсязі.

Передусім слід відзначити, що Моріак починає свою діяльність, пов’язану із полі-
тикою, в силу історичних та суспільних змін, одною із найважливіших із яких є поява 
у французькому суспільстві фігури інтелектуала та все більша роль, яку вона відіграє у 
моріаківські часи. Ця нова фігура на полі суспільних баталій та дискусій середини ХХ 
століття набула особливого значення в силу того впливу, який вона почала виявляти та 
реалізувати в сфері політики – як зовнішньої, так і внутрішньої. 

У 1950-х письменник ствердив себе в якості одного із найвизначніших інтелектуа-
лів післявоєнного часу, увійшовши до славнозвісної групи представників французького 
суспільства – науковців, письменників, художників, філософів, – «які почали займатися 
політичними дебатами, оцінювати політичні дії та соціальний світ, та які відчували себе 



325

здатними до цього, навіть якщо їм бракувало компетенції в політичних питаннях» [5, 
с. 12]. Проте, розвиток подій привів до досить неочікуваної ситуації, – мірою того, як 
роль інтелектуала набувала значення, цей брак компетентності чи спеціальних знань у 
царині політики фактично почали розглядати як фактор позитивний із тої причини, що 
така формація та досвід інтелектуала давали можливість утримувати критичну дистан-
цію зі світом політики та владних структур, що слугувало гарантією цінності того, що 
мав сказати інтелектуал. Діяльність інтелектуала включала в себе задіяння статусу та 
авторитету, які він надбав у результаті активності в сфері таких інтелектуальних зусиль 
як наука, література та мистецтво. Важливим було те, що подібні сфери у суспільстві 
викликають значну повагу, оскільки вони керуються принципами, які відрізняються від 
тих, які формують інші частини соціального світу: «Для них характерна незалежність 
із одночасною повагою до політичних та економічних інтересів, неупереджений пошук 
знань, розуміння чи краси, та заперечення – навіть презирство – по відношенню до світ-
ської слави та успіху. Інтелектуали отримують таку характеристику в результаті їх рі-
шення покинути автономну царину інтелектуальної діяльності з метою не просто увійти 
в світ політики, але з тим, щоб судити її у відповідності до цінностей та принципів, які 
управляють сферою інтелектуальною, і особливо тих універсальних принципів, якими 
є правда, свобода та справедливість» [5, с. 12–13]. Саме в такий потік розвитку подій 
потрапив і сам Моріак, впливаючи на суспільство, використовуючи по-новому престиж 
чи символічний капітал, який він надбав у результаті свого успіху в якості романіста в 
1920-х, у тому числі його вибрання до Французької Академії в 1933.

Серед інтелектуалів, які разом із Моріаком почали відігравати значну роль у сус-
пільно-політичному житті, слід також особливо згадати поміж іншими як його логічних 
союзників Шардена та Марітена, так і його більшою чи меншою мірою супротивників – 
Арона, Сартра, Камю.

Так, Марітен справив насправді значний вплив на європейську політику, – передусім 
через свої праці, які були з ентузіазмом сприйняті християнсько-демократичними партія-
ми багатьох країн. Саме ці осередки зіграли значну роль у тому, щоб врівноважити вплив 
активних комуністичних партій у різних країнах, що отримали вигоду від того, що деякі їх 
члени прославилися своїм героїзмом за часів окупації як члени Супротиву. Тож, такі хрис-
тиянсько-демократичні партії, фактично формували уряди Нідерландів, Бельгії, Західної 
Німеччини, Італії, Франції. На батьківщині філософа християнська демократична партія 
називалася Mouvement Republicain Populaire (MRP) і керувалася колишніми професорами, 
серед яких були Жорж Бідо (Georges Bidault) та Моріс Шуманн (Maurice Schumann).

Інший однодумець Моріака Тейяр де Шарден, як і Марітен, виходить із необхідності 
синтезу гуманізму та християнства. Праці Шардена резонують із сучасними проблемами, 
які, на його думку, торкалися безпосередньо стосунків між Богом та універсумом. Ті про-
блеми, які накопичилися в людстві у цій царині мали також собою підґрунтя конфлікту між 
«зіпсованим» світом та Богом, який увійшов у християнську свідомість у перші віки нашої 
ери та продовжує залишатися фундаментальною частиною цієї свідомості аж до сьогодні.

На іншому полюсі політичних суперечок між інтелектуалами, які шукали найбільш 
відповідних дійсності шляхів для ефективного та гуманного суспільства діяли Арон 
(який займав досить помірковану позицію), Сартр та Камю.
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Реймон Арон (Raymond Claude Ferdinand Aron; 1905–1983) – відомий французький 
філософ, політолог, соціолог, історик, політичний мислитель і публіцист. Арона характе-
ризує прагнення знайти баланс у соціальному позиціюванні європейського інтелектуала 
між позицією небайдужого очевидця та аналітика-спостерігача.

Жан-Поль Шарль Емар Сартр (Jean-Paul Charles Aymard Sartre; 1905 – 1980) – фран-
цузький філософ, драматург, письменник, один із найвідоміших і найвпливовіших мис-
лителів свого часу. Його політичні позиції досить сильно коливалися протягом життя, 
але завжди залишалися лівими. Сартр почав активну інтелектуальну діяльність під кі-
нець другої світової війни, близько 1944-45 років. Саме війна дала Сартру поштовх для 
того, щоб вийти за межі власних інтересів, відкривши очі на політичну реальність. У 
1941 році в Парижі він сформував групу супротиву «Соціалізм та свобода», яка була у 
1943 розформована, а сам Сартр приєднався до групи супротиву письменників, у якій він 
був активним учасником до кінця війни. 

Альбер Камю (Albert Camus; 1913 – 1960) – французький романіст, філософ, публі-
цист, один із лідерів філософсько-мистецького напрямку екзистенціалізму, лауреат Нобе-
лівської премії з літератури 1957 року, який також брав активну участь і в громадському 
житті. У суспільній позиції Камю можна побачити певні спільні риси із Сартром – вони 
обидва належали до лівих інтелектуалів і вбачали певні можливості до встановлення сус-
пільного порядку завдяки пропагуванню та розвитку гуманізму екзистенційного спряму-
вання. Назагал, важливим напрямком післявоєнної публіцистики Камю стало питання 
вироблення підстав об’єднання Європи, які б дозволили оздоровити міжнародну політи-
ку, внести в неї демократичні та гуманістичні цінності. У ній автор намагався застосу-
вати свою мораль міри як до революційних рухів, так і до зазіхань західних демократій. 
Камю розглядає цінності свободи і справедливості, які є протилежними, та водночас та-
кими, що врівноважують одна одну.

Отже, діяльність та розвиток Моріака як інтелектуала проходила у атмосфері палких 
баталій між представниками рухів різного спрямування стосовно шляху Франції у воєн-
ний та післявоєнний період, спонукаючи письменника до пошуку власного шляху, який 
би був згідний із його переконаннями та обізнаністю.

Дана стаття стосувалася лише найважливіших аспектів питання ролі Моріака як ви-
значного інтелектуала та спільних зусиль у розбудові французького суспільства із інте-
лектуалами-однодумцями та діячами інших напрямків. Дослідження цієї теми відкриває 
можливості вивчення численних інших аспектів цієї ролі, а також аналізу діяльності та-
ких інтелектуалів як, скажімо, Е. Жільсон, який багато у чому розділяв думки та позицію 
Моріака, та інших інтелектуалів означеного часу. 
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МОРИАК-ИНТЕЛЛЕКТУАЛ И ФИГУРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛА 
ВО ФРАНЦУЗСКОМ ОБЩЕСТВЕ СЕРЕДИНЫ ХХ ВЕКА

Статья посвящена деятельности Франсуа Мориака (François Mauriac, 1885-
1970), выдающегося писателя первой половины ХХ века, в качестве интеллектуала и 
журналиста в контексте появления феномена фигуры интеллектуала. Она исследует 
деятельность и развитие этого неординарного художника слова в качестве интеллек-
туала в атмосфере яростных баталий между представителями движений различного 
направления в вопросах пути Франции в военный и послевоенный периоды.

Ключевые слова: интеллектуал, политика, социальные преобразования, 
универсальные принципы.

Polshchak A., postgraduate student
National university of Kyiv-Mohyla academy, Kyiv

MAURIAC-INTELLECTUAL AND THE FIGURE OF AN INTELLECTUAL IN THE 
FRENCH SOCIETY IN THE MIDDLE OF THE XX-TH CENTURY

The article is dedicated to the activities of François Mauriac (1885-1970), an outstand-
ing writer of the fi rst part of the XXth century, in the quality of an intellectual and journalist 
in the context of phenomenon of the fi gure of an intellectual. The aim of this study is to fi ll the 
empty spaces in the Ukrainian literature studies, which are mostly the result of the heritage of 
the former Soviet literature studies, using the investigations of the role of Mauriac as an intel-
lectual in the context of infl uence of intellectuals. The article analyses the general background 
of French political and social climates of the times and particularly the activities of both the 
like-minded people and opponents of the author. The main idea of the article is that Mauriac 
has played an important role to form the French society during the time of the Second World 
War and the post-war period. The writer used the possibility, which appeared in the community 
in connection of emergence of the fi gure of an intellectual, a person, who received the infl uence 
among the citizens because of their trust, since he/she has already had the success and good 
reputation attained in the other intellectual spheres. The research is of interest to the public 
because it elucidates the processes of activities and development of Mauriac as an intellectual, 



328

which took place of the ardent battles among the representatives of the different moves, which 
looked for the best way of development for France. These fi ghts urged the author to search his 
own way, which had to be correspondent to his convictions and knowledge. The article is of 
great help to form the proved judgments and assessments concerning the development of the 
intellectual environment of these times and its infl uence on the political and social condition 
of French society.

Key words: intellectual, politics, social changed, universal principles.
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СПЕЦИФІКА ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙНО-ЕМОТИВНОГО КОМПОНЕНТА 
В РОМАНІ СОФІЇ АНДРУХОВИЧ «ФЕЛІКС АВСТРІЯ»

З’ясовуються особливості сутності понять «емоційність», «емотивність», спосо-
бів їхнього функціонування в художньому тексті в цілому, в романі Софії Андрухович 
«Фелікс Австрія» зокрема.

Розкривається цілісний зміст художнього образу в контексті акцентуації уваги на 
духовному єстві особистості персонажа, світі його цінностей, ідеалів, що виражають-
ся через риси характеру, стереотипи поведінки, методи мислення, соціально-життєві 
цілі й шляхи їх досягнення (зовнішні прояви характеру), так і на способах вираження 
його мовленнєвої поведінки. Визначаються відношення між мовленням персонажів та 
особливими формами відображення зовнішнього світу або внутрішнього стану у ви-
гляді психофізіологічної чи поведінкової реакції; систематизується та аналізується ви-
раження форм внутрішнього стану за допомогою мовленнєвих засобів всієї сукупності 
текстів певного персонажа в романі Софії Андрухович «Фелікс Австрія».

Ключові слова: емоції, емоційний стан, емоційна реакція, емотиви, авторська пси-
хологічна розповідь, психологічний самоаналіз (власне самоаналіз та саморозкриття 
персонажа), психологічний опис, психологічна розповідь, психологічний авторський ко-
ментар.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими наукови-
ми чи практичними завданнями. Численні студії вчених, що намагаються осмислити 
проблеми психопоетики теоретично або висвітлити різні її аспекти в історико-літерату-
рознавчих дослідженнях, підтверджують неухильний інтерес до філософських уявлень 
про людину, особливостей організації її внутрішнього світу, почуттів, емоцій, закономір-
ностей поведінки людини тощо.

Конкретизації проблеми художнього психологізму як змістового аспекту психо-
поетики сприяли розвідки М. Бахтіна, Л. Гінзбург, Р. Гром’яка, Ю. Еткінда, А. Єсіна, 
О. Ієзуїтова, Г. Клочека, М. Кодака, Ю. Кузнецова, Б. Успенського; праці українських 
літературознавців В. Агеєвої, Т. Гундорової, Н. Зборовської, С. Ковпік, І. Лімборського, 
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Р. Мовчан, С. Михиди; психологічні дослідження емоцій та їхньої ролі у структурі осо-
бистості присвячені розвідки вітчизняних і зарубіжних учених П. Анохіна, В. Вундта, 
В. Джеймса, К. Ланге, О. Леонтьєва, Р. Плутчика, П. Симонова та ін.

На сучасному етапі розвитку літературознавчої думки проблема специфіки прояву і 
способів вираження емоційно-емотивного компонента в художньому тексті як одного 
із складових категоріального апарату психопоетики залишається актуальною і диску-
сійною. Це зумовлено, насамперед, активним залученням методологій суміжних дисци-
плін, міждисциплінарним характером питань, які зазвичай залишалися поза науковими 
інтересами вітчизняного літературознавства.

Метою статті є з’ясування особливостей сутності понять «емоційність», «емотив-
ність», способів їхнього функціонування в художньому тексті в цілому, в романі Софії 
Андрухович «Фелікс Австрія» зокрема.

Результати дослідження. Розкриттю цілісного змісту художнього образу сприяє як 
акцентуація уваги на духовному єстві особистості персонажа, світі його цінностей, іде-
алів, устремлінь, що виражаються через риси характеру, стереотипи поведінки, методи 
мислення, соціально-життєві цілі й шляхи їх досягнення (зовнішні прояви характеру), 
так і на способах вираження його мовленнєвої поведінки. Визначення відношень між 
мовленням персонажів та особливими формами відображення зовнішнього світу або 
внутрішнього стану у вигляді психофізіологічної чи поведінкової реакції, систематиза-
ція та аналіз вираження форм внутрішнього стану за допомогою мовленнєвих засобів 
всієї сукупності текстів певного персонажа в романі Софії Андрухович «Фелікс Австрія» 
сприятиме формуванню досить цілісній характеристиці його як індивідуальної мовлен-
нєвої особистості.

У контексті психологічноі науки емоції (від фр. emotion, лат. emovere – хвилювати, 
збуджувати) – це психічні стани й процеси в людини, в яких реалізуються їхні ситуатив-
ні переживання [див. 9; 10]. Емоціям відведена роль в організації взаємодії суб’єкта із 
зовнішнім світом, адже власне через них виявляється позитивне або негативне ставлен-
ня індивіда до предметів та явищ навколишнього світу, до інших людей, до себе самого. 

Дослідники психологічної науки визначають поняття «емоція» і як форму існування 
та розвиток потреб, і як стан людини, обумовлений ситуаційним характером, що про-
являється у зовнішніх проявах (короткочасний і минущий стан, як такий, що руйнує та 
дезорганізує поведінку людини, або відіграє позитивну роль в організації, мотивації і 
підкріпленні поведінки), і як процес оцінювання інформації про зовнішній і внутріш-
ній світ, що надходить до мозку, яка через відчуття або сприйняття кодується в о́брази, 
і як суб’єктивні утворення, які виникали у відповідь на нервове збудження, і як пси-
хічний процес, який представлений фізіологічним, психологічним, поведінковим компо-
нентом; емоція керує фізичною та мисленнєвою активністю індивіда, супроводжує всі 
вчинки, дії, відчуття людини і характеризується тримірним вираженням (фізіологічним, 
суб’єктивним, експресивним) [8; 10]. 

Науковцями представлений широкий ряд авторських класифікацій емоцій, кожна з 
яких взаємодоповнює одна одну та уможливлює якісне й глибоке застосування у до-
слідженні художніх текстів [див. 6: 85-93]. Так, наприклад, Керрол Ізард визначив осно-
вні «фундаментальні емоції»: цікавість, радість, здивування, гнів, горе, огида, відра-
за, страх, сором, провина. 
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В. Шаховський розрізняє поняття «емоція», «емотив». На думку дослідника, «емо-
ція» є категорією психологічної науки, а «емотив» розглядається у площині мови. «Емо-
тивніть», таким чином, розглядається як властивість виражати мовними й мовленнєвими 
засобами емоційні стани, або оцінку [див. 12]. 

Емотивність як текстова категорія виражає емоційне світовідчуття автора художньо-
го тексту, його ставлення до зображуваних подій, імовірність емоцій реального чи моде-
льованого авторською свідомістю гіпотетичного читача по відношенню до описуваних 
подій, явищ, персонажів, їхньої поведінки й аналізується за допомогою емоціогенних 
маркерів [див. 4].

Досліджуючи проблему мовної особистості письменника-прозаїка у взаємодії із 
композиційно-мовленнєвими формами, І. Блинова реконструює мовну особистіть пер-
сонажа художнього твору через розгляд системи наявних у тексті мовленнєвих проявів, 
описує форми репрезентації персонажного та авторського мовлення в художньому про-
зовому дискурсі [див. 3]. Услід за Ю. Карауловим, дослідниця характеризує рівні струк-
тури мовної особистості, яким властиві психоемоційні характеристики, що і є власне 
емоціями. Особливу роль таким формам відображення зовнішнього світу суб’єтам від-
ведено у мотиваційному рівні мовної особистості, адже він відповідає за мотиви, цілі, 
«забезпечує закономірний і зумовлений перехід від оцінок її мовленнєвої діяльності до 
осмислення реальної діяльності у світі» [3: 31].

Однією з головних героїнь роману Софії Андрухович «Фелікс Австрія» є Стефанія 
Чорненько. В одному з інтерв’ю авторка зауважила, що імена персонажів добирались 
інтуїтивно: «я уявляю собі героя, його характер, особливості психології, манеру пово-
дитись і розмовляти, його історію – і намагаюся відчути, як його звати». Так, служниця 
Аделі мусила мати ім’я просте, поширене у той час, таке, що підкреслювало б її похо-
дження [11]. 

Образ Стефи доволі складний і протирічливий. Читацьке сприйняття у романі С. Ан-
друхович зосереджене на свідомості саме цієї героїні, тому домінуючою є персонажна 
фокалізація, зокрема у плані перцепції (сприйняття героїнею самої себе, інших персона-
жів, подій).

Емоціогенні маркери, що розкривають сутність індивідуальності Стефи на тлі не-
простих її взаємин із Аделею, з якою вона разом жила і виховувалася в домі доктора 
Анґера, а також служила їй, ілюзійної природи ставлення до неї доктора, любові отця 
Йосифа, яскраво виражені у творі через емоційно значущі компоненти, зокрема емоцій-
не мислення та емоційну пам’ять. 

Емоційний світ єства Стефи складають «ядерні» емоції (ті, які найбільш часто пере-
живає героїня), переважно негативні, що трансформуються у синтезовану її рефлексію, 
де поєднуються як первинні враження, так і наступні міркування, роздуми та аналіз. 
Читач стає спостерігачем внутрішньої трансформації джерела викладу. 

У романі яскраво застосовується прийом психологічного самоаналізу (самохаракте-
ристики) та його різновиди, зокрема самоаналіз і саморозкриття героїні. За першого 
способу – читач спостерігає за розповіддю про переживання щодо власного внутріш-
нього світу персонажа, але наче зі сторони. У такому плані розповідь оформлюється як 
спогад-аналіз. Так, у пам’яті Стефи закарбувався психоемоційний стан з її дитинства: 
«<...> я криклива і знервована, плачу навіть крізь сон. То злюсь, то лаюсь, а то слова з 
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мене не витягнеш» [1: 28]. Проте, у зазначеному випадку, лексика, що називає емоції, не 
є емотивною.

Негативна афективність є особистісною характеристикою Стефи, яка пов’язана із 
виявом негативних емоцій і низької самооцінки, які змінюються різкими перепадами на-
строю, нападами суму і відчуттям самотності. Стефа не уявляє розлуки з Аделею на-
віть під час їхньої весільної подорожі з Петром. Проте, від почутого прохання Петра, яке 
передала їй Аделя, не брати на одну із зустрічей Стефу, та вмить відчула огиду: «<...> я 
проковтнула це, як зіпсований харч. Мені стало зле <...> мене так замлоїло, що я ледве 
втримлась, аби не вивернути <...> те, на що перетворились шницлі» [1: 38-39]. Емоції 
огиди відразу змінилися відчуттям самотності: «<...> кілька годин, які я провела там 
наодинці, були найпорожнішим і найтягучішим часом мого життя» [1: 40].

Емоції ненависті й відрази переповнювали Стефу у випадку, коли Аделя нагадувала 
їй, ким вона є: «Я вилетіла сходами на гору <...>. Яку палючу ненависть відчувала я до 
цієї жінки, яку відразу <...>; що за глупа безголова коза, що за набита дрантям манірна 
вертихвістка! <...> ніколи не чула щирості, чи вдячності, чи любові. Усе тільки мною ви-
тирати болото й урину, усе тільки принижувати та їздити верхи» [1: 74]. 

Усвідомлюючи всю складність стосунків з Аделею, Стефа всеж могла дати їм раду: 
дозволяла собі з нею суперечити, що не раз гнівало й роздратовувало її, бо та, у свою 
чергу, залишалася стриманою та урівноваженою, адже «навчилася бути мудрою». Стефа 
уявляла під час сварок, як штовхає Аделю зі сходів, та від однієї тільки думки її наповню-
вала солодка насолода. Гнів і «насолода», які переповнювали русинку одночасно, мали 
зовнішнє виявлення, передусім мімічне.

Стефанія не могла терпіти лицемірства, яке помічала і зауважувала у вчинках Аделі, 
тоді починала відверто кепкувати з неї, доводячи її до сліз. Дівчина усім видом виказу-
вала роздратування і злостилася, а після вибігала зі світлиці «засліплена, самотня, розі-
рвана на частини своїми жалями, <...> образою» [1: 47]. 

Образ Стефи є «межовим». Емоції ненависті змінюються станом сильного й глибоко-
го душевного болю, викликаного усвідомленням безпорадності і приреченості власного 
становища: «Від цієї розпуки мені стало так нестерпно, аж всю істоту мою охопило єди-
не бажання: зникнути, розчинитись <...>» [1: 75]. Вона постійно балансує на межі істерії 
та неврозу: «Не чуючи себе, я помчала <...>. Я не вб’ю себе, зате спотворю. <...> А я вила 
і вила, а тоді голос мій обірвався, і я гірко заплакала. Солодко і нестерпно пекло всере-
дині» [1: 76]. І тільки «коси-обійми» у таких ситуаціях давали розраду, заспокоювали 
її: «Коли вночі мені стає дуже самотньо, я розплітаю волосся і загортаюся в нього. Це 
відчувається як обійми» [1: 36]; «Усе, що залишалось мені робити – тремтячими руками 
швидко розплести коси <...>» [1: 48]; «Я видерла з зачіски шпильки – і коси розлетілись 
позаду <...>» [1: 76]. 

Коли Стефа намагалася усвідомити сутність власних вигадок, вона перебуває в такій 
небезпечній психологічній ситуації (розпач і відчай), що «коси» вже не розрадять в само-
тності, адже її позбавили навіть єдиного, що в неї було, – спогадів, хай і примарних. «Я 
озиралась навколо, оглядала цей химерний дім, Петрове дитя, наш прихисток – і образа 
знову і знову заливала мене по вінця. Вони мають одне одного: Аделя має Петра і має 
спогади про свого рідного батька, про доктора Анґера, який належав тільки їй. Має спо-
гади про Терезу. <...> Петро має Аделю і Фелікса. Має своє каміння і свій цвинтар. <...> 
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Фелікс має тепер їх обох. І тільки я не маю нікого. Халупа, в якій я народилась, згоріла. 
<...> Я сама на весь світ. Самісінька» [1: 271-272]. Психологічний коментар (аналіз) від-
значається акцентуванням уваги С. Андрухович на найменших порухах думок героїні: 
«Мене трусило від люті, вивертало від огиди, кінцівки німіли від розпачу» [1: 251].

Психологічна розповідь як різновид авторського психологічного зображення в романі 
«Фелікс Австрія» характеризується динамікою думок, емоцій, відчуттів. 

Емоційна пам’ять Стефи складалася із суцільних відчуттів образи, що відчувалися 
щоразу з новою силою, які вона заковтувала як гіркоту і пекучу отруту: «Образа всереди-
ні була гостра, як гачок, який ранить нутрощі впійманій рибі» [1: 74].

Саморозкриття як різновид психологічного самоаналізу у творі спостерігаємо, коли 
героїня безпосередньо висловлює свої думки й почуття, передає потік душевного життя, 
часто у формі сповіді; час переживань збігається з часом його зображення: героїня гово-
рить про те, що віна відчуває в конкретний момент. Найчастіше «чуже» слово передаєть-
ся за допомогою невласне прямого мовлення. С. Андрухович зосередила художню увагу 
й на внутрішніх психологічних мотиваціях поведінки Стефи.

Переважання персонажного сприйняття в художньому тексті фіксує в літературі при-
сутність суб’єкта у світі, його відчуття буття. З цією метою авторка вдається до поєднан-
ня двох прийомів психологічного зображення, точніше, до ледь помітної зміни одного 
іншим. Так, психологічну розповідь змінює психологічний коментар. 

Інтроспекція роздумів героїні виглядає як майстерний психологічний аналіз, який, 
власне, є оповіддю про внутрішній світ, настрої, емоційний стан. Відповідно емоційне 
навантаження тексту досягається завдяки емотивам на позначення внутрішнього стану, 
ті, що безпосерпедньо називають, описують, виражають емоції героїні, характеризують 
емоційне ставлення нараторки до інших, а також до подій, які з нею відбуваються. 
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СПЕЦИФИКА ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЭМОТИВНОГО 
КОМПОНЕНТА В РОМАНЕ СОФИИ АНДРУХОВИЧ «ФЕЛИКС АВСТРИЯ»
Выясняются особенности сущности понятий «эмоциональность», «эмотивность», 

способов их функционирования в художественном тексте в целом, в романе Софии Ан-
друхович «Феликс Австрия» в частности.

Раскрывается целостный смысл художественного образа в контексте акцентуа-
ции внимания на духовном существе личности персонажа, мире его ценностей, идеалов, 
устремлений, которые раскрываются в чертах характера, стереотипах поведения, 
методах мышления, социально-жизненных целях и путях их достижения (внешние про-
явления характера), так и через способы выражения его речевого поведения. Определя-
ются отношения между речью персонажей и особыми формами отражения внешнего 
мира или внутреннего состояния в виде психофизиологической или поведенческой ре-
акции; систематизируется и анализируется выражение форм внутреннего состояния 
с помощью речевых средств всей совокупности текстов определенного персонажа в 
романе Софии Андрухович «Феликс Австрия».

Ключевые слова: эмоции, эмоциональное состояние, эмоциональная реакция, 
эмотив, авторский психологический рассказ, психологический самоанализ (собственно 
самоанализ и самораскрытие персонажа), психологическое описание, психологический 
рассказ, психологический авторский комментарий.
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THE SPECIFICITY OF EXPRESSING THE EMOTIONALLY-EMOTIVE 
COMPONENT IN THE NOVEL BY SOFIA ANDRUKHOVICH «FELIX AUSTRIA»

The peculiarities of the essence of the concepts of «emotionality», «emotivity», ways of 
their functioning in the literary text as a whole, in the novel by Sofi a Andrukhovich «Felix 
Austria» in particular are revealed. 

The holistic content of the artistic image in the context of accentuation of attention on the 
spiritual essence of the personality of the character, the world of his values, ideals, aspirations, 
expressed through the features of character, stereotypes of behavior, methods of thinking, so-
cial and life goals and ways of their achievement (external displays of the character), as well 
as the ways of expressing his speech behavior are revealed. The relations between speech of 
characters and special forms of refl ection of the external world or internal state in the form of 
psychophysiological or behavioral reaction are determined; the expression of forms of internal 
state with the help of verbal means of the whole set of texts of a certain character in the novel 
by Sofi a Andrukhovich «Felix Austria» is systematized and analyzed. 

Key words: emotions, emotional state, emotional reaction, emotivity, author’s psychologi-
cal narrative, psychological self-examination (specifi cally introspection and self-disclosure 
of the character), psychological description, psychological narrative, author’s psychological 
commentary.
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Стаття присвячена розглядові діалектних слів, уживаних у романі Мирослава До-
чинця «Горянин», які є маркерами етнокультурного простору західних українців. Діа-
лектизми, що відображають специфіку світобачення та світовідчуття верховинця, є 
цікавим мовним явищем. У статті здійснено спробу декодування діалектної лексики, 
що сприяє виявленню особливостей життєво-ціннісних і ментально-світоглядних орі-
єнтирів носіїв мови.

Ключові слова: діалектизм, діалектна лексика, ідіолект, етнокультурний код, ху-
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У лексичній системі загальнонародної мови діалектизми посідають важливе місце, 
репрезентуючи універсальний етнокод як матеріального, так і духовного виміру буття 
носіїв мови.

Діалектна лексика була об’єктом лінгвістичних студій таких мовознавців, як С. Бев-
зенко, Й. Дзендзелівський, І. Матвіяс, П. Гриценко, Ф. Жилко, В. Німчук, І. Панькевич, 
Т. Монахова та ін. У своєму дослідженні ми спираємося на трактування діалектної лек-
сики, подане в енциклопедії «Українська мова», за яким діалектизм визначено як «по-
занормативний елемент літературної мови, що має виражену діалектну віднесеність» 
[1: 830]. Особливу зацікавленість становлять говірки західного регіону України; нині 
створюються електронні словники цих мовних одиниць. Письмова фіксація діалектиз-
мів є необхідною умовою збереження багатства мови. У цьому аспекті лексикографічна 
робота виявляється надзвичайно важливою та актуальною. Іншим способом збору й за-
пису говірок є художні твори. У тексті вони набувають, крім семантичних, ще й виразних 
стилістичних відтінків. Уписані в контекст мистецького полотна, вони яскраво переда-
ють ментально-світоглядні й національно-буттєві орієнтири носіїв мови. Тому вивчення 
діалектизмів за художніми творами, на нашу думку, розширює дослідницькі можливості 
лінгвіста. Нами здійснено спробу проаналізувати діалектизми, уживані в романі хуст-
ського письменника Мирослава Дочинця «Горянин», закцентувавши на етнокультурно-
му складникові семантичної матриці досліджуваних мовних одиниць.

Творчість Мирослава Дочинця, члена Асоціації українських письменників, лау-
реата Міжнародної літературної премії «Карпатська корона» (2004), лауреата премії 
«Українська книжка року» (2016), привертає увагу як літературознавців, так і лінгвістів. 
З’являються дослідження ідейно-тематичного наповнення авторових текстів (М. Ісак, 
О. Маркович, О. Капленко та ін.), мовностилістичних особливостей прозових творів 
(Л. Демидюк, О. Микитюк та ін.). Однак комплексних досліджень ідіолекту письмен-
ника в українському мовознавстві ще не представлено. Цим визначається актуальність 
запропонованої статті.

У 2012 р. М. Дочинець був нагороджений відзнакою «Золотий письменник Украї-
ни», а 2014 р. прозаїк удостоєний Національної премії України імені Тараса Шевченка 
за романи «Криничар. Діяріюш найбагатшого чоловіка Мукачівської домінії» і «Горя-
нин. Води Господніх русел». Художні твори письменника, крім беззаперечно глибокого 
смислу, концептуальної повноти й мудрої настанови, виділяються мовним багатством, 
значним елементом якого є діалектні номінації. Частина дібраних нами з роману «Горя-
нин. Води Господніх русел» діалектизмів містять національний компонент, тому нами й 
обрано такі лінгвальні одиниці для вивчення. 

Мікросвіт верховинця – це ті глибинні зв’язки з рідною землею, природою, вищими 
силами, які споконвіку наснажували людську душу, формували міцний внутрішній стер-
жень, витворювали самобутню духовність. Вербальними маркерами цього мікросвіту є 
діалектизми – ці своєрідні мовні одиниці, які якнайповніше передають глибинний мен-
тальний смисл буття та виступають мовним кодом світогляду й культури.

Діалектна лексика як унікальне джерело вивчення звичаєвості носіїв мови відобра-
жає їхнє світобачення та світовідчуття. Мовний простір роману Мирослава Дочинця 
«Горянин. Води Господніх русел» охоплює діалектні найменування як конкретних реалій 
повсякденного побуту західного українця, так і абстрактних понять у вимірі духовності 
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та ментальності. Саме друга група лексем має виразний національний колорит. У системі 
декодування духовної культури такі мовні одиниці посідають важливе місце. Про своє-
рідність горян зазначив сам автор у романі: «Все накладає свій відбиток на жителя Вер-
ховини – бік гори, тамтешня вода, тип лісу, побут, страва, що переважає, рід занять» (3: 
73). Оригінальним є й мовлення тутешніх мешканців. Про різні слова на позначення того 
самого об’єкта реальної дійсності писав Мирослав Дочинець у творі: «Ті, з того боку, на 
вівцю казали «стрижка», а вони [горяни] – «ярка» (3: 37). Діалектизми є етнокультурним 
кодом, який окреслює весь вимір матеріального і духовного життя українця.

Дібраний методом суцільної вибірки мовний матеріал дозволяє систематизувати 
його за основними семантичними групами, що об’єднують номінації на позначення:

1) музичних інструментів і їхніх частин: трумбета – (трембіта), дека (частина кор-
пусу струнних та інших музичних інструментів, що відбиває та посилює звук [2]).

Приклади: Така трембіта (тут ще кажуть трумбета) вирізується з сухої, «заснулої» 
молодої смеречини, що зросла на самій плішці гори (3: 145); Зате скрипки скімлили 
правдиво, зітхаючи деками пробитих сердець, голосили на всю округу (3: 145);

Цікавою мовною одиницею є найменування музиканта – гудак: Були ті ж гудаки з 
Торуня (3: 38).

2) обрядів і пов’язаних із ними дійств: свайба (весілля), обзорини (оглядини), забава 
(зібрання, на якому веселяться, розважаються).

Приклади: А напередодні з коврієм, нанизавши його на руку, ходили селом, запрошу-
ючи: «Просив пан молодий і паніка молода, абисьте загостили до них у суботу на свайбу. 
Та дуже просили, абисьте прийшли, абисьте їх хижу не обійшли» (3: 52); «Водили на 
обзорини свою молоду», – сказав би вуйко Тимко, котрий, мабуть, знав усе про птиць, 
животину й комашню (3: 47); Він прийшов на забаву, коли вже круг живий не розривав-
ся, один танець зростався з іншим, а реготи й гуки глушили ревище розповнілої в зливах 
Ріки (3: 30);

3) етапів життя людини: народини, наприклад: Я з народин заживлений твоєю водою, 
похрещений нею, ти течеш моїми жилами й нервами, промиваєш мої мислі (3: 17);

4) вітання: славайсу, здоровля, наприклад: Родаки, свояки й перевесники-побратими, 
що рік не бачилися, ходитимуть від казана до казана, зніматимуть крисані й кланяти-
муться «Славайсу, добра челяде!» – «Слава навіки, а вам здоровля!» – відповідатимуть і 
запросять до простеленої верети, щоб «прімкнути, чим Бог споміг» (3: 74);

5) міфічних істот: водянець, нявка, немза, опир, Полісун, наприклад: Вночі з вівкан-
ням, виттям і дикими окликами брали в оберт його царинку неспутані сили, бісилися 
водянці і нявки, оживала лісова немза, стогнали в бердах опирі, і сам Полісун рідкими 
гуками протинав хащі… (3: 130);

6) піснеспівів: ладканка (весільна пісня), славень (урочиста пісня, гімн), заздравиця 
(коротка промова чи пісня з побажанням здоров’я та довголіття). 

Приклади: Дівки співали ладканки (3: 276); Розчервонілий від сонця й ходи батюш-
ка в голові лави часом обривав молитовний славень і густо басив чисто світське… (3: 
72); Смуток сплітався з безжурністю, творячи не траурний гомін, а врочисту заздра-
вицю (3: 145);

7) танців: увиванець (народний масовий танок швидкого темпу), наприклад: Крути-
ли увиванець. Сходилися головами, спліталися руками, далі попарно, хто кого вхопить, 
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ходили мотовилами по колу, розбиваючи плечима чужі ланки, щоб відтак знову ув’язати 
єдиний ланцюг танку (3: 30).

Отже, діалектизми декодують широкий розвій духовної культури горян, пояснюючи 
їхні мистецькі вподобання й таланти, звичаєвість та обрядовість, традиції та уявлення. 

Ідіолект Мирослава Дочинця представляє назви об’єктів матеріальної культури вер-
ховинця, які можна структурувати в декілька груп. Кількісно найбільшими з них є такі, 
що позначають:

1) страви: банош (страва з кукурудзяного борошна та сметани, заправлена шкварка-
ми, грибами й бринзою [2]), паланиця (хлібина). 

Окремо можна вирізнити лексико-семантичну групу назв випічки. У художньому 
тексті Мирослава Дочинця ці номінації подаються з описом приготування: Між тим, як 
окрему потраву чи замінник хліба, пекли богач, локшу, попелюх, ощипок, налисник. Роз-
плескані коржі богача випікалися з кукурудзяної муки прямо на плиті. Прісну локшу лі-
пили з житньої муки, тісто для неї розкачували качалкою. Таким робом пеклися й ощип-
ки, лише з вівсяної муки. Багатші могли виміняти віск, мед, сушені гриби в галицькій 
стороні на гречку. З її муки пекли гречаники. <…> Усе це випічка домашнього роблення. 
Але верховинці зчаста днюють і ночують у горах, у вівчарських стаях, на просіках. Там 
обходяться попелюхом. Замішувалося тісто на сироватці чи киселиці, і коли дрова у ватрі 
перегоріли, загрібали його в грань. За півгодини попелюх готовий. <…> Так же, як і по-
пелюх, випікалися й налисники, лише тісто загорталося в капустяний лист (3: 50–51); Ота 
ж Великодня паска чи Різдвяний корачун. Або юрівник. Його пекли з того ж пшеничного 
борошна, але сплітали в кругле перевесло (3: 51); На Тройцю пеклися перепічки, схожі на 
перепілки. Їх дарували похресникам і сусідським дітям (3: 51); Та паном хлібного роду 
був, мабуть, коврій. Величезна паляниця-колесо з діркою. Пекли його на весілля (3: 51);

2) житло та його частини: житво (житло), хижа, колиба (житло лісорубів і чабанів), 
гражда (садиба), плебанія (дім, садиба, подвір’я парафіяльного католицького священи-
ка), рундук (ґанок); 

3) місцевість: зарінок (пологий берег річки, укритий галькою, або рівне місце біля 
річки, поросле травою), закутень (віддалений куток), тин (цвинтар), затиння (місце за 
цвинтарем), облаз (круча, стрімка скеля);

4) одяг та взуття: крисаня (капелюх), вовняники (одяг із вовняних волокон), плат 
(хустка), перемітка (старовинний головний убір заміжніх жінок [2]);

5) побутові предмети: церата (клейонка [2]), лерка (інструмент для нарізування зо-
внішньої різьби [2]), обрус (скатертина), втиральник (рушник для обличчя);

6) прикраси: згарда (намисто з монет або хрестиків [2]);
7) різновиди вишивки: Все це спочатку виписувалося на полотні грифликом, а затим 

вишивалося гладдю, заполоччю, перебиранням, стебловим швом, рубцюванням, заспуль-
ницею, поверхницею… (3: 282). 

Окремою групою варто виділити різноманітні номінації на позначення людей: няньо 
(тато), татуньо, дідо (дід), родаки (родичі), цімбор (приятель), бродник (волоцюга), звіз-
дарі (колядники), легінь (парубок), легінство (парубоцтвво), прийшляк (той, хто прий-
шов з інших країв), відданиця (дівчина, яка досягла шлюбного віку).

У цілому мовний простір художнього тексту Мирослава Дочинця представляє пано-
рамну картину матеріального і духовного світу західних українців. Окреслити специфіку 
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цієї буттєвості допомагають діалектизми, що виступають етнокультурним кодом бага-
тогранного життя верховинців. Глибоке студіювання діалектного матеріалу, дібраного з 
інших художніх творів письменника, розширить етнолінгвістичне вивчення діалектної 
лексики та становить перспективний напрямок подальших мовознавчих досліджень.
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ДИАЛЕКТИЗМЫ КАК ЭТНОКОД ДУХОВНОГО МИРА УКРАИНЦЕВ 
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА МИРОСЛАВА ДОЧИНЦА «ГОРЕЦ»)

Статья посвящена рассмотрению диалектных слов, употребляемых в романе Ми-
рослава Дочинца «Горец», которые являются маркерами этнокультурного простран-
ства западных украинцев. Диалектизмы, которые отображают специфику мировиде-
ния и мироощущения верховинца, являются интересным языковым явлением. В статье 
осуществлено декодирование диалектной лексики, что способствует изучению особен-
ностей жизненно-ценностных и ментально-мировоззренческих ориентиров носителей 
языка.

Ключевые слова: диалектизм, диалектная лексика, идиолект, этнокультурный код, 
художественный текст.
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DIALECTICISMS AS THE ETHNIC CODE OF THE SPIRITUAL 
WORLD OF UKRAINIANS 

(ON THE MATERIALS OF MYROSLAV DOCHYNETS’S NOVEL “HORYANYN”) 
The article touches upon the issue of inquiring the dialect words used in the novel of My-

roslav Dochynets “Horyanyn”, which are the markers of the ethno-cultural world of Western 
Ukrainians. Dialecticisms, that refl ect the specifi cs of the worldview of guzul, are supposed to 
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be an interesting linguistic phenomenon. The article attempts to decode the dialect vocabulary, 
which helps to identify the peculiarities of life-value and mental-ideological orientations of the 
native speakers.

Key words: dialect, dialect vocabulary, idiolect, ethno-cultural code, literary work.
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КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ЛЕКСЕМЫ «ЧАЙ»
 В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В статье анализируется микроконцепт «чай» и его вербализация в русском языке. 
Анализ концептуального пространства предполагает описание всей совокупности эле-
ментов смысла (признаков, фреймов) и состоит из нескольких этапов: анализ этимоло-
гии и лексического значения лексемы, описание значений производных лексем, синтагма-
тических и ассоциативных рядов, конкретизирующих определённые признаки (фреймы), 
анализ фразеологических единиц, фиксирующих культурно значимые признаки, иссле-
дование метафорических контекстов употребления, указывающих на индивидуально-
авторские интерпретации значения посредством сем, связанных с разными фреймами 
концепта.

Ключевые слова: концепт «чай», семантические признаки, синтагматические и ас-
социативные связи.

Микроконцепты чай и чаепитие обладают значительной ценностью для представи-
телей русской культуры. Культурная значимость этих аспектов чайной традиции объ-
ективируется не только в наличии обширных идиоматических и ассоциативных полей и 
значительных «сочетаемостных» возможностях соответствующих лексем - значений, но 
и в их широкой представленности в текстах художественной литературы. Повышенный 
интерес к культурным концептам в языке, а также отсутствие когнитивных исследова-
ний, посвящённых лексеме чай, определяют актуальность статьи. 

Цель нашего исследования – описать концептуальное пространство лексемы чай в 
русском языке. Цель определяет решение следующих задач: проанализировать толкова-
ние лексемы чай и её производных в лексикографических источниках, описать синтагма-
тические и ассоциативные связи лексемы чай, рассмотреть фразеологический потенциал 
и метафорическую реализацию анализируемой лексемы. Объектом исследования явля-
ется русский микроконцепт чай и языковые средства его вербализации.

Антропологический подход, доминирующий в современной лингвистике, определя-
ет первенство когнитивных структур сознания относительно языковых форм и изуча-
ет структуры сохранения знаний, в том числе культурно маркированных, в сознании 
человека и их языковую вербализацию [1, с. 9]. Наиболее частотной познавательной 
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сущностью в работах лингвистов выступает концепт. Концепт как ментальная едини-
ца языковой картины мира есть сложным явлением, содержащим целый ряд элементов 
смысла, которые на ментальном уровне являются фреймами (элементами значения, 
признаками). Л.А. Лисиченко так описывает структуру языковой картины мира: психо-
ментальный превербальный уровень, представленный концептом как психоментальным 
явлением, концептуальный уровень, представленный понятием, лингвальный уровень, 
представленный словом (языковой единицей) с языковым значением [3, с. 24]. Но на 
возникновении языковой единицы и её значения процесс познания не останавливается, 
не завершается и формирование самого лексического значения: оно может в процессе 
функционирования дополняться семами, связанными с разными фреймами концепта, 
которые позже могут стать узуальными или сохранятся как явление индивидуальной 
картины мира. Анализ концептуального пространства предполагает описание всей сово-
купности элементов смысла (признаков, фреймов) и состоит из нескольких этапов: ана-
лиз этимологии и лексического значения лексемы, описание значений производных лек-
сем, парадигматических, синтагматических и ассоциативных рядов, конкретизирующих 
определённые признаки (фреймы), анализ фразеологических единиц, фиксирующих 
культурно значимые признаки, исследование метафорических контекстов употребления, 
указывающих на индивидуально-авторские интерпретации значения посредством сем, 
связанных с разными фреймами концепта.

Материалом для исследования послужили материалы, извлеченные из лингвостра-
новедческих, толковых словарей русского языка, Словаря сочетаемости слов русского 
языка, Русского регионального ассоциативного словаря-тезауруса, Фразеологического 
словаря русского языка, Словаря поэтических образов. Общее количество проанализи-
рованного материала составляет более 130 микроконтекстов.

Слово чай пришло в русский язык из тюркских языков, которые, в свою очередь, за-
имствовали его из северокитайского языка в той же фонетической форме cha, в отличие 
от западноевропейских названий чая, источником которых послужило южнокитайское te.

В Россию китайский чай впервые попал в 1638 г. Его привез царю русский посол от 
монгольского хана в обмен на мех соболей. Сначала листья чая приняли за салат, вку-
совые качества которого вызвали недоумение. Чай стал постепенно распространяться в 
России. Его стали продавать в Москве, а потом и в других крупных городах. Но до сере-
дины 19 в. чай был достаточно дорогим напитком. Особенно ценили и любили пить чай 
в Москве, в отличие от Петербурга, где главным напитком был кофе. Когда в 80-х годах 
19 в. через Урал и Сибирь прошла железная дорога, стоимость чая, который ввозился в 
Россию из Китая, понизилась, и он стал широко доступен. В конце 19 в. чай сделался 
самым распространенным и любимым напитком в России, был введен в обязательный 
рацион русской армии. В городах появились чайные (вид столовых, где посетителям по-
давали чай), складывался чайный этикет, особый вид приглашения в гости «на чай». Для 
приготовления чая с середины 19 в. стали использовать специальное устройство – само-
вар. В эти же годы появились и фарфоровые или фаянсовые чайники. Их использовали 
для заварки чая и как сосуды для кипяченой горячей воды [6, с. 609-610].

Лексема чай имеет в русском языке три значения: 1. Высушенные и особо обрабо-
танные листья южного вечнозеленого деревца или кустарника, на которых настаивает-
ся ароматный напиток: Мать нашего пастора советует ему употреблять вместо чаю 
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красный бедринец, цветок очень обыкновенный. А. Пушкин «Марья Шонинг». Старуха 
принесла ему самовар. Он заварил чай. Ф. Достоевский «Братья Карамазовы». Чай - куль-
тура очень трудоемкая. Работы на плантациях ведутся по существу весь год. Н. Жда-
нов «На холмах Грузии». 2. Ароматный напиток, настоянный на листьях такого растения. 
Разлитый Ольгиной рукою. По чашкам темною струею душистый чай бежал. И сливки 
мальчик подавал. А. Пушкин «Евгений Онегин». Часов в девять вечера все сидели в го-
стиной около самовара и пили чай. С. Аксенов «Воспоминания». 3. То же, что чаепитие. 
Вечерний чай.

В русском языке лексема чай образует словообразовательное гнездо с 27 произво-
дными словами. Это: 

1. Существительные (15 лексем): а) названия конкретных предметов – чаёк 
(уменьшительное к слову чай), чаинка (лепесток, кусочек листка заваренного чая), 
чайник (1. Сосуд с ручкой и носиком для кипячения воды или заварки чая. Электри-
ческий чайник. 2. Новичок, неопытный в чём-нибудь человек, а также вообще простак, 
глупец прост.), чайничек (уменьшительное к слову чайник), чайница (сосуд для су-
хого чая: серебряная чайница); б) названия лиц – чаёвник (любитель пить чай разг.), 
чаёвница (женское лицо по отношению к чаёвник), чаевод (специалист по чаеводству), 
чайханщик (содержатель чайханы или человек из прислуги чайханы, подающий куша-
нья); в) названия абстрактных понятий – чаепитие (питье чая: вечернее чаепитие), чай-
ничанье (питье чая, провождение времени за питьем разг.), чаеводство (разведение чая 
как отрасль сельского хозяйства), чаеобработка (обработка чая), чаеторговля (торговля 
чаем); г) названия учреждений – чайхана (чайная в Средней Азии, в Иране).

2. Прилагательные (9 лексем): а) субстантивированные прилагательные – чайная 
(род столовой, где посетители могут напиться чаю и закусить), чаевые (деньги, давае-
мые за мелкие услуги дополнительно к оплате (в такси, ресторане и т. п.); б) относящи-
еся к чаю – чайный (1. Относящийся к растению. Чайный лист. 2. Относящийся к чаю. 
Чайный цвет. 3. Относящийся к чаю, предназначенный для чаепития. Чайная пoсуда), 
чаеводческий (относящийся к разведению чая как отрасли сельского хозяйства), чае-
развесочный (относящийся к развеске чая: чаеразвесочная фабрика), чаеторговый (от-
носящийся к торговле чаем), чаеуборочный (относящийся к уборке урожая чая), ча-
епрессовочный (относящийся к прессованию чая), чаеупаковочный (относящийся к 
упаковке чая).

3.  Глаголы (3 лексемы): чаёвничать (проводить время за чаепитием разг.), чае-
вать (то же, что чаёвничать), чайничать (то же, что чаёвничать) [4].

Лексема чай в значении «высушенные и особо обработанные листья южного вечно-
зеленого растения, на которых настаивается ароматный напиток», вступает в синтагма-
тические связи, образуя словосочетания: 

- с прилагательными – хороший, (не)плохой, мелкий, чёрный, зелёный, байхо-
вый, плиточный, грузинский, краснодарский, индийский, цейлонский ... чай; 

- с существительными – сочетания, в которых существительное чай выступает 
в качестве опорного слова: чай чего: (о том, какой чай) какой-либо торговой марки, ка-
кого-либо сорта; сочетания, в которых существительное чай является зависимым: пачка, 
коробка, плитка, щепотка чая/чаю; запах, аромат, сорт, производство … чая.
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- с управляющими глаголами: купить, дать кому-либо, взять, рассыпать, положить 
куда-либо или во что-либо, насыпать во что-либо, заварить чай; купить, дать кому-ли-
бо, взять, насыпать во что-либо, отсыпать, заварить чая/чаю. 

- предложно-падежные формы: за чаем (пойти…). 
- предикативные сочетания, в которых лексема чай выступает в роли подлежащего, 

а в функции сказуемого употребляются глаголы в личной форме: чай стоит сколько-ли-
бо, кончился.

Лексема чай в значении «ароматный напиток, настоянный на листьях такого расте-
ния» образует словосочетания: 

- с прилагательными – хороший, отличный, (не)плохой, (нe)вкусный, душистый, 
ароматный, свежий, спитой (разг.), крепкий, слабый, жидкий, горячий, холодный, остыв-
ший, (не)сладкий ... чай.

- с существительными: сочетания, в которых существительное чай выступает в каче-
стве опорного слова: чай с чем: с сахаром, с вареньем, с медом, с лимоном, с молоком, 
чай без сахара; сочетания, в которых существительное чай является зависимым: стакан, 
чашка, кружка, глоток чая/чаю; вкус, цвет, аромат, приготовление чая. 

- с управляющими глаголами: (He) любить, приготовить, согреть, подогреть, осту-
дить, налить, разлить, мешать, пить, выпить, отпить, отхлебнуть (разг.), попробовать, 
хвалить ... чай. Хотеть, просить, приготовить, согреть, подогреть, налить, выпить, 
отпить, отхлебнуть (разг.), попробовать чая /чаю. Напоить кого-либо, угостить кого-ли-
бо ... чаем. 

- предложно-падежные формы: в чай (добавить что-либо или чего-либо), к чаю (по-
дать что-либо или чего-либо), от чая /чаю (отказаться).

- предикативные сочетания, в которых лексема чай выступает в роли подлежащего, а 
в функции сказуемого употребляются глаголы в личной форме: чай готов, остыл. 

Лексема чай образует устойчивые словосочетания: На чай (пригласить кого-либо, 
позвать кого-либо) – в гости, на чаепитие. За чаем – во время чаепития. После чая – по-
сле чаепития. Фруктовый (липовый, морковный...) чай – напиток, который делают из 
плодов или листьев чего-либо и пьют вместо чая. [2, с. 651]

На основе Русского регионального ассоциативного словаря-тезауруса можно рекон-
струировать ассоциативное поле слов-реакций на слово-стимул чай. Ядро ассоциатив-
ных реакций (реакции с частотой не меньше пяти) составляют слова: зеленый (91); кофе 
(73); черный (55); пить (35); напиток (22); горячий (21); крепкий (20); сладкий (16); ли-
мон (15); с лимоном, сахар (10); вкусный (9); вода, кружка (7); беседа, липтон (6); утро 
(5). Медиарную зону формируют реакции с частотой не меньше трёх: вдвоем, заварка, 
пакетик, с сахаром, слон; без сахара, Индия, отдых, холодный. В ближнюю периферию 
входят реакции с частотой не меньше двух: Ахмат, вечер, вкус, жасмин, завтрак, кар-
каде, кафе, листья, наслаждение, пиво, с молоком, стол, тепло, цейлонский, чашка, че-
фир. Дальнюю периферию образуют слова-реакции с частотой, равной единице: Lisma, 
ароматный, баранки, бергамот, бублик, бутылка, в пакетиках, виски, вкусен, вкусный 
Ахмад, время, времяпрепровождение, вылил, гиты, гости, гринфилд, дедушка, души-
стый, еда, есть, жидкий, жить, заваривать, заварочный, застолье, зеленые, кипяток, 
Китай, китайский, конфеты, коричневый, косяк, кофе, пить, красный, крыша, курить, 
лимонный, лисма, лист, листочки, ложка, люблю, магазин, майский, мешать, морда, на 
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полочке, наркотик, не пью, не скучай, Нури, отличный, перекус, печенье, мармелад, пи-
рожное, плантация, пряники, растение, с бергамотом, с заваркой, светлый, семья, ста-
кан, счастье, те-гуанинь, темно-коричневый, ужин, уют, фруктовый, фу, хлеб, холод, 
Цейлон, чаинка, чайник, чайники [8, с. 268].

Обратный ассоциативный словарь выделяет слова-стимулы, реакцией к которым вы-
ступает слово чай. Ядерная часть: беседа 101; зеленый 54; пить 35; холодный 24; гость 
12; принести 11; гостеприимство 8; черный 6; столовая, Чайковский 5. Медиарная зона: 
Иван, кухня; готовый, мед. Ближняя периферия: бедствовать, блины, вечер, еда, прият-
ный, светлый, традиция. Дальняя периферия: алкоголизм, белый, газета, жажда, живой, 
кислый, красный, крупный, мало, масло, особый, передавать, поговорить, простуда, раз-
ный, свой, случай, стол, сыр, удобства, урожай, Чехов. [9, с. 748].

Мы выделили 14 фразеологических единиц с компонентами «чай», «чайный». Са-
мая многочисленная группа фразеологизмов с предметным значением. Это преимуще-
ственно фразеологические выражения, носящие терминологический характер: зеле-
ный чай – разновидность чая, дающая зеленовато-жёлтый настой с сильным ароматом 
и горьковато-вяжущим вкусом; кирпичный чай – низший сорт чая, спрессованный в 
виде кирпичей; чайный гриб – напоминающая медузу слизистая пленка, образующаяся 
из микроорганизмов и растущая на поверхности раствора сахара в слабом чае; чай-
ный дом (домик) – 1) (устар.) легкая постройка для чаепития. Мы были в Летнем 
саду …, На пыльной площадке перед чайным домиком стояли мраморные столики, и 
официанты, мелькая белыми курточками, разносили мороженое и воду. Каверин. От-
крытая книга; 2) публичный дом в Японии. Кто-то на скверном английском языке 
рекомендовал офицерам, таинственно улыбаясь, посетить чайный дом и китайский 
театр. Станюкович. Пропавший матрос. Рестораны, чайные домики и вертепы звенели 
японской или европейской музыкой. Новиков-Прибой, Цусима; чайный квас – слегка 
газированный кисло-сладкий напиток, образуемый в результате жизнедеятельности 
чайного гриба; чайный куст – 1) вечнозеленое дерево или кустарник семейства чайных, 
из высушенных листьев которого приготовляется ароматный напиток; 2) вечнозеленый 
кустарник семейства маслиновых, с мелкими цветками, обладающими сильным запахом; 
чайная роза – сорт роз с цветками бледно-желтого цвета с запахом чая. 

Фразеологизмы с процессуальным значением фиксируют такой семантический при-
знак лексемы чай, как «угощение»: на чай давать (дать) (или брать и т.п.) – давать (брать) 
чаевые; на чаек (давать) (или брать т. п.) – давать (брать) чаевые; или семантический при-
знак «длительное провождение времени»: гонять чаи (прост.) – долго пить чай.

Фразеологизмы с обстоятельственным значением подчёркивают семантический 
признак «угощение»: на чай (или на чашку чая) (приглашать, звать и т.п.) – в гости, 
на чаепитие; признак «медленные действия»: через час по чайной ложке – слишком 
медленно, еле-еле.

Модально-междометные фразеологизмы, которые выражают отношение говоряще-
го к собеседнику или к предмету высказывания, свидетельствуют о ценности чая в рус-
ской культуре: чай да сахар; чай с сахаром (прост.) – народный обычай приветствия, 
доброго пожелания пьющим чай [7, с. 317].

Пословицы и поговорки, вербализирующие концепт чай, выражают: положитель-
ное отношение к чаю: С чая лиха не бывает. Чаем на Руси никто не подавился. Чай не 
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хмельное, не разберёт; дают характеристику чаю: Такой чай, что Москву насквозь видно 
(жидок). Этот чай – ай-ай-ай! Не чай, а ай! Шпунтик с поплавком (с лимоном). Чай с 
позолотой (с ромом). Трушки сенной пясточку да осколок белого камня; квалифициру-
ют чай как неотъемлемую часть русского быта Кахтинский чай да муромский калач, – 
полдничает богач; выражают пренебрежительное отношение к чаю: Чай и кофе не по 
нутру, была б водка поутру.

 Метафорическое осмысление образа чай в русской поэзии базируется на таких мета-
форических моделях: 1. Чай (чаинки) отождествляется с живым существом (по признаку 
движения в пространстве): с птицей, с рыбой – А птицы-рыбы, чёрные чаинки, / Чер-
тят лазури зыблемый топаз! (Кузмин). 2. Чай отождествляется с солнечным светом (по 
признаку цветового оттенка): с зарёй – Чай в стаканах жидкий, как декабрьская заря. 
(Мариенгоф); с закатом – Чай в большом бокале, как закат (Соснора). 3. Чай (чаинки) 
отождествляется с орудием: с гвоздиками (по форме, по звучанию): Чёрный чай в сухой 
жестянке / Словно гвоздики звенит (Мандельштам), Мы чаинки-шелестинки, / Словно 
гвоздики звеним (Мандельштам). 4. Чай отождествляется с драгоценными камнями (по 
цвету): Стакан топазового чая, / Дымок сигары золотой (Шенгели) [5, с. 780].

 Таким образом, микроконцепт «чай» представляет собой уникальную конфигура-
цию знаний агротехнического, технологического, кулинарного, медицинского, истори-
ческого, мифологического, эстетического, философского и литературного характера, 
отражая тем самым специфику бытового уклада и ценностные представления русского 
народа, ввиду чего является актуальным предметом обучения в иностранной аудитории. 
Теоретическая значимость исследования определяется разноаспектностью описания 
микроконцепта чай: от выявления культурно-исторических предпосылок формирования 
микроконцепта «чай» в русской культуре до исследования его вербализации в русском 
языке. Практическая значимость работы заключается в возможности использования ма-
териалов и результатов исследования для лексикографических описаний (при составле-
нии семантических, и общих толковых словарей), для практической работы по актуаль-
ным процессам современной лексикологии.
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КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР ЛЕКСЕМИ «ЧАЙ» У РОСІЙСЬКІЙ МОВІ
У статті проаналізовано мікроконцепт «чай» та його вербалізацію в російській 

мові. Аналіз концептуального простору передбачає опис усієї сукупності елементів 
смислу (ознак, фреймів) і складається з кількох етапів: аналіз етимології та лексичного 
значення лексеми, опис значень похідних лексем, синтагматичних та асоціативних ря-
дів, що конкретизують певні ознаки (фрейми), аналіз фразеологічних одиниць, що фік-
сують культурно значущі ознаки, дослідження метафоричних контекстів вживання, 
які вказують на індивідуально-авторські інтерпретації значення через семи, пов’язані з 
різними фреймами концепту.

Ключові слова: концепт «чай», семантичні ознаки, синтагматичні та асоціативні 
зв’язки.

Yeshchenko N., PhD, assistant professor
Taras Shevchenko national university of Kiev, Ukraine

CONCEPTUAL SPACE OF WORD «TEA» IN RUSSIAN LANGUAGE
The article examines the concept of «tea» and its verbalization in Russian. The article 

gives a detailed analysis of the elements of the meaning (attributes, frames) and consists of 
several stages: the analysis of the etymology and lexical meaning of the word, the descrip-
tion of the lexical meaning   of the derivatives, syntagmatic and associative series specifying 
certain attributes (frames), the analysis of idioms fi xing attributes, important for culture, the 
study of metaphorical contexts of use, pointing to individual-author interpretation of meaning, 
connected with different frames of the concept. The main idea of the article is refl ection the 
specifi cs of the mode of life and the value representations of the Russian people in the concept 
of “tea”. The cultural signifi cance of the concept is objectifi ed in the extensive idiomatic and 
associative fi elds, signifi cant possibilities of compatibility. 

Key words: concept of “tea”, semantic features, syntagmatic and associative connections.
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СЕМАНТИЗАЦІЯ ФОНІЧНИХ СТРУКТУР ПОЕТИЧНОГО ОРИГІНАЛУ 

В ПЕРЕКЛАДІ

У статті розглядається проблема семантизації фонічних структур поетичного 
оригінала в перекладі. Поезія – це та царина, де наявний звуковий символізм і внутрішній 
зв’язок між звучанням і значенням із прихованого стає відчутним, інтенсивним. У поезії 
смисл може виникнути лише через асоціації зі звуком.

Ключові слова: поетичний оригінал, переклад, звуковий символізм, фонічна структу-
ра, фонетичне значення.

Постановка проблеми. Обрана тема зумовлена загальною тенденцією сучасних 
філологічних досліджень до багатоаспектного аналізу перекладного поетичного 
тексту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останні десятиріччя визначені інтенсив-
ною увагою до проблеми поетичного мовлення, підвищеним зацікавленням віршем як 
особливим видом комунікації [1; 3; 4; 5; 6; 9]. Інтерес до поетичного тексту багато в чому 
визначається тим, що саме в даному жанрі текстів зосереджені особливості як письмо-
вої, так і усної форм мовлення. Поетичний текст вивчається як текст письмовий і як 
текст що звучить. Вивчення тексту, що звучить, з позицій звукового символізму з метою 
встановлення параметрів, що впливають на сприйняття тексту реципієнтом, є дуже акту-
альним в наш час і має потребу в цілеспрямованій розробці.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на зна-
чну кількість праць, у яких відзначається велика значимість фоніки поетичного вислов-
лювання, механізми створення й сприйняття звукових образів все ще залишаються неви-
вченими. Недослідженою (ані в загальній, ані в окремих теоріях перекладу) є і проблема 
семантизації фонічних структур поетичного оригіналу в перекладі.

Формулювання цілей статті. Ми спробуємо дослідити одну з найскладніших про-
блем поетичного перекладу, а саме проблему семантизації фонічних структур поетично-
го оригінала в перекладі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасній філології (зокрема в фоно-
семантиці та психолінгвістиці) поширена гіпотеза, щодо наявності в окремих звуках кон-
кретної мові іманентно притаманного їм “ознакового” (термін А.Журавлева) значення. 
Поезія - не єдина царина, де наявний звуковий символізм, але це та галузь, де внутрішній 
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зв’язок між звучанням і значенням із прихованого стає явнім, виразним й інтенсивним. У 
поезії смисл може виникну ти лише через асоціації зі звуком.

 С.Ф. Гончаренко розглядає віршові структури як різнорівневі способи системної 
організації одиниць поетичного мовлення і пропонує розрізнювати метроритмовий, фо-
нічний (графофонематичний, або звукобуквений) та словесно-образний (металогічний) 
класи віршових структур.[3, с.27] Услід за С.Ф. Гончаренком ми також розуміємо під 
віршовими фонічними структурами (ФС) особливі способи системного використання 
звукобуквених повторів з метою передання змістовної (як правило, концептуальної) та 
естетичної інформації. Говорячи про контекстний звукосимволізм віршових структур, 
ми виходимо з того, що

1) фонетичне значення може бути вмотивованим, 2) окремі звуки (або звукоком-
плекси) іманентно мають достатньо усталене самостійне значення, 3) контекстна 
звукосимволізація може виявляти себе в межах як одного, так і декількох віршовіх рядків. 

Під контекстом ми розуміємо найближче та необхідне оточення мовного знака. Кон-
текст зумовлює однозначність комунікативної одиниці, фіксує саме те значення, яке є необ-
хіднім у даному випадку і відповідає вимогам адекватного розуміння мовленнєвого акту. 

ФС – один з ключів до декодування поетичного тексту – характеризуються місткою 
семантикою та великою стильовою активністю в поетичному тексті. З перекладацького 
погляду вони дуже складні, адже саме тут виявляється позалінгвальна специфіка мовних 
знаків в оригінальному та цільовому художньому текстах.

Пильну увагу філологів роль звуку в поетичній мові приваблює в 10-20 р. ХХ ст. 
Початок поклала критична робота М. Граммона «Звук як засіб виразності мови», яка ви-
йшла в 1901 р. у Парижі, де автор намагається аргументувати відому думку французьких 
символістів про те, що ідею можна живописати звуками, а голосні – це свого роду ноти 
[15, c. 75] Відомо, що французькі поети-символісти приділяли надзвичайну увагу звуку в 
поезії. Сама ідея синестезії в поезії (яка отримала саме широке поширення в ХХ столітті) 
йде від найвідомішого сонета Ш.Бодлера «Відповідності». Малларме писав, що назвати 
предмет, значить на три чверті послабити задоволення, яке доставляється нам віршем, 
тому що вся принадність полягає в поступовому відгадуванні: «Викликати уявлення про 
предмет – от мрія поета». [16, c 238] Безсумнівно, асоціації, викликані звуками, якнай-
краще відповідають цій меті. Рене Гіль створив у «Трактаті слова» особливу схему звук-
квітів. Крім колірних асоціацій, на думку Рене Гіля, ті чи інші звуки здатні викликати ті 
чи інші настрої: приміром, а викликає настрій величавості, о – пристрасті, е – болю.[15, 
c.123] В Україні і Росії початок ХХ століття також відзначено появою цілого ряду кри-
тичних робіт про звукосимволізм в поезії: О.Брик «Звуковые повторы. Анализ звуковой 
структуры стиха», Л. Сабанеев «Музыка речи», А. Артюшков «Звук и стих», А. Туфа-
нов «К зауми. Фоническая музыка и функции согласных фонем», Е. Поливанов «Общий 
фонетический принцип всякой поэтической техники», на важливість передачі звукової 
гри оригіналу в перекладі вказує і Микола Зеров у своїй статті «У справі віршованого 
перекладу».

Пильною увагою до звукосимволізму помічені 50-ти роки ХХ ст. Цьому сприяли, з 
одному боку, розвиток теорії інформації, в основі якої лежить теорія кодів, що вірно від-
повідає засадам теорії звукосімволізму, та, по-друге, саме на початку 50-х років було зро-
блено крок, щодо електроакустічного вивчення звуків мови. Саме в цей період і одержує 
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популярність концепція “значення” високих і низьких голосних, висунута професором 
Гейдельбергского університета Г. Кронассером. З приводу цієї концепції Р.Якобсон 
пише: ”... якщо, розглядаючи, наприклад, такі фонологічні опозиції, як “низька тональ-
ність / висока тональність”, мі запитаємо, що темніше [і] чи [u], деякі з опитаних можуть 
відповісти, що це питання здається їм позбавленим змісту, але чи навряд хто-небудь ска-
же, що [і] темніше, ніж [u] “.[17, c.230] Ідея зв’язку звучання та значення так захопила 
Р.Якобсона – безперечно, одного з найвизначніших лінгвістів ХХ століття, що він деякий 
час разом з видатним фізиком Нільсом Бором вів спільний семінар у Масачусетському 
технологічному інституті, та читав цикл лекцій “Звучання та значення” у Гарварді. На 
думку Р.Якобсона, звуковий символізм це “безсумнівно, об’єктивне відношення, що спи-
рається на реальний зв’язок між різними зовнішніми почуттями”.[17, c. 230] На синесте-
зію – зближення явищ, сприйманих різними органами почуттів – у роботі “Факти і теорії 
кольорового слуху”(1897) вказував ще фізіолог П.П.Соколов: сприйняття низьких звуків 
супроводжується подібним же емоційним коефіцієнтом, як відчуття чого-небудь вели-
кого, широкого, товстого і цей емоційний коефіцієнт стає основою для асоціативного 
зв’язку між сприйняттями, що самі по собі не мають нічого спільного між собо”. Відомо, 
що Н.Римський-Корсаков і А.Скрябін мали кольоровий слух.

Однак найбільше інтенсивно проблема звукосимволізму починає розроблятися в 
останні 15-20 років, чому в значній мірі сприяла інтегративність, що характеризує на-
уковий процес новітнього часу, зокрема, результати експериментів і досліджень в області 
фоносемантики, фоностилістики і, зрозуміло, психолінгвістики. Власне, як відзначає фо-
носемантик С.В.Воронін, саме психолінгвістика сприяла реабілітації всієї проблематики 
звукозображальності і допомогла повернути її в стрій об’єктів, гідних уваги «серйозної» 
науки [4]. Безумовно, без проникнення в психофізіологічну основу звукової сторони 
мови, включаючи і поетичну, побудова теорії звукосимволізму вкрай важка, оскільки об-
ласть денотації звукосимволічної лексики відноситься, насамперед, до сенсорно-емоцій-
ної сфери людської діяльності. 

Гіпотеза про існування зв’язку між коннотативним змістом віршованого тексту і 
його сумарним, фонічним значенням не може не імпонувати ні досліднику поетичної 
мови, ні поету. Її підтвердження зв’язане, серед інших, з остаточним рішенням питання 
про умотивованість фонетичного значення звукобукви. Сьогодні у теорії умотивованості 
фонетичного значення більше прихильників, ніж супротивників. Дослідження в області 
фоносемантики досить переконливо свідчать про те, що фонетична умотивованість сло-
ва існує. У ході сучасних досліджень, проведених в експериментальних фоносемантич-
них лабораторіях, було доведено, що оцінна класифікація звуку інформантами – носіями 
мови збігається з класифікацією звуків за їх фізичними властивостями. На цій підставі 
фоносемантики роблять наступний висновок: оскільки фонетичне значення ґрунтуєть-
ся на фізичних властивостях звуків, отже, ця “значимість не є породженням значення 
слів,.. фонетична значимість “старша” за значення слова, вона відприродна”. Звуки, що 
сприймала людина в природі, стали основою мови. Так, небезпечні явища природи су-
проводжуються звуками одного акустичного типу, а безпечні – прямо протилежного. 
Виверження вулкана, ричання хижих звірів, гірський обвал – усе це звуки низьких дис-
онансних тонів. З іншого боку, спів птахів, дзюркіт струмка, шелест листя – звуки іншого 
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роду – високі, мелодійні. Саме у процесі розвитку звукових сигналів і формуються мовні 
типи значень. 

На те, що між значенням і тоновим (звуковисотним) регістром існує визначена ко-
реляція, ще до науково аргументованих відкриттів експериментальної фонетики вказує 
в 1927 р. дослідник тональних африканських мов Д.Вестерман. Тональні (звуковисотні) 
розходження були властиві всім первісним мовам і загублені, з тих чи інших причин, 
більшістю сучасних мов у ході їхнього історичного розвитку [18]. 

Той висновок, що фонетична значимість звуків мови заснована на їх фізичних харак-
теристиках становіть значний інтерес для перекладознавства: якщо фонетична значи-
мість породжена фізичними властивостями звуків, а не значеннями слів, те вона універ-
сальна щодо цих вимірів для кожної мови:” У кожної мові, у залежності від артикуляції 
звуку, за ним закріплюється більш-менш визначене коло можливої інформації”[1, c. 43]. 
Звук несе конкретний і визначений зміст, на який можна вказати також, як на значення 
морфеми – значимої частини слова. 

На наш погляд, для перекладача поетичних текстів може становити практичний 
інтерес і наступний висновок, зроблений на основі ряду експериментів: інформативність 
звуку знаходиться в зворотній залежності від його частотності. Звідси випливає, що 
в слові найменш інформативний звук з максимальною частотністю, а всі інші звуки в 
стільки разів інформативніші, у скільки разів їхня частотність менше максимальної для 
звуків даного слова». На ступінь інформативності звуку впливає і його місце в складі 
слова. Експериментально було виявлено, що перший звук у слові – самий інформативний 
(приблизно в 4 рази, ніж інші звуки, і, приблизно в 2 рази, ніж наголошений у слові 
звук). Цей висновок фоносемантиків збігається з даними, отриманими в ході аналізу ви-
конань поетичних творів професійними читцями – носіями мови (зокрема, англійськими 
акторами-декламаторами): початок рядка вимовляється голосніше, ніж кінець по-
переднього, на більш високому тональному рівні. Очевидно, що декламація, особли-
во, у виконанні професійних акторів з ідеально відпрацьованою артикуляцією звуку, 
підкреслює символіку звукового потоку в поетичному висловленні. Проблема вивчення 
поетичного тексту в звучному виконанні (дуже актуальна сьогодні на Заході), безумов-
но, самим тісним чином стикається з проблемою звукової символіки поетичного тек-
сту. Вирішення цих проблем має велике теоретичне і прикладне значення, і зокрема, у 
зв’язку з актуальною проблематикою автоматичного розпізнавання і розуміння слухових 
образів, синтезом звучного тексту, що, у свою чергу, тісно зв’язано з рішенням однієї з 
найактуальніших проблем сучасної науки – створенням штучного інтелекту.

Поетичне мовлення є специфічним різновидом мовлення, в першу чергу його відзна-
чає закономірна упорядкованість звукової форми, особливо відібраний звуковий матері-
ал. “Можно указать на один главный принцип, по которому организуется языковой мате-
риал в поэтическом произведении. Это принцип повтора фонетических представлений”. 
Це цитата з роботи видатного мовознавця початку ХХ ст. Є.Д. Поліванова “Общий фо-
нетический принцип всякой поэтической техники”[10, c. 99]. Продовжуючи свою дум-
ку, Е.Д. Поливанов пише: ”... повтор тех или иных фонетических представлений – для 
того, чтобы быть поэтехнически ценным, - должен быть чисто фонетическим явленим, 
не сопровождаясь повтором тождественных по значению слов”[10, c.99-102]. Б.В. То-
машевский – засновник сучасної російської текстології, розмірковуючи щодо поетичної 
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форми та ролі звуку в поезії, доходить висновку, що звукове завдання у віршах домінує над 
змістом. Про “таємницю думки, яка втілена у звукову матерію”, пише в своїй праці “ Звук 
і значення” Р.Якобсон: “Послідовність звуків є носієм змісту. Але яким чином звуки справ-
ляються з функцією “носія”?” Це питання залишається відкритим і сьогодні [17, c. 31].

Останні десятиріччя визначені інтенсивною увагою до проблеми поетичного мов-
лення, підвищеним зацікавленням віршем як особливим видом комунікації. Інтерес до 
поетичного тексту багато в чому визначається тим, що саме в даному жанрі текстів зо-
середжені особливості як письмової, так і усної форм мовлення. Поетичний текст вивча-
ється як текст письмовий і як текст що звучить. Вивчення тексту, що звучить, з позицій 
звукового символізму з метою встановлення параметрів, що впливають на сприйняття 
тексту реципієнтом, є дуже актуальним в наш час і має потребу в цілеспрямованій роз-
робці. Сегменти мінливої звучності (що, власне, і лежить в основі поетичної форми) – це 
біологічно уроджений, сильний засіб емоційної виразності. Саме останні дослідження 
англійських учених показали, що здатність до сприйняття звуків на 80% закладена в нас 
відприродно і визначається інформацією, яку несуть гени. Таким чином, ні музикаль-
ність середовища, ні освіта не мають значення. Проте звук викликає в людині рефлектор-
ні реакції не тільки біофізіологічного, але й духовно-емоційного порядку.

Немає сумніву, що звуковий склад і зміст вірша є емоційно взаємозв’язаними і емоції, 
які породжені звуками, накладаються на емоції, які породжені змістом вірша. Найчасті-
ше саме фонема у вірші одержує вирішальне значення (і не тільки в тих випадках, коли 
мова йде лише про звуконаслідування – ономатопею: el silencio susura (Леон де Грейфф), 
la última brisa es suspiradora (Х.Р.Хіменес), la rolla arrullaba al rorro (М.Унамуно)). ФС 
беруть безпосередню участь у створенні загальної концептуально-естетичної інформації 
поетичного тексту. Досить згадати вже хрестоматійні llega VALSANDO SANDOVAL 
(Леон де Грефф), чи AMoR AMaRgo (А.Мачадо). Чи поезію Хіменеса, яка у більшості 
своїй є зашифрованими вокальними анаграмами. Чи відомий феномен “поетичної мови” 
“Покоління 98”- стійка семантика консонантних груп S,N,Ñ,L , що виявлялося в напо-
легливому вживанні лексем: sueño, sol, son, silencio, sonata, soledad, sombra etc.: Ser, ser, 
siempre, ser sin término/Sed de ser, sed de ser más (Унамуно). Безсумнівно, у наведених 
вище прикладах звуковий лад виступає як текстоутворюючий фактор вірша.

Перейдемо до розгляду способів контекстної семантизації іспанських поетичних 
першотворів засобами української та російської мов. Як один з прикладів наведемо 
фрагмент вірша Х.Р.Хіменеса La Hermana amante, та його переклад російською мовою, 
зроблений Ф.Светаной:

Tú me mirarás llorando    На меня ты плача взглянешь.
(será el tiempo de las fl ores),  (Это будет весной, не иначе.)
tú me mirarás llorando,   На меня ты плача взглянешь, 
y yo te diré: No llores.   И тебе я скажу: ”Не плачь!”
Звукобуквеним повторенням відзначені в оригіналі сонорні [r], [l] та щілинний [s]. 

Безумовно, звукову структуру вірша засновує сонорній [r] : 9,4 % від загальної кількості 
звукобукв. За даними Е.Аларкоса Льорача, зустрічність фонеми [r] в іспанському мовлен-
ні складає 7,4 %. Повтори звукобукви r створюють звукографічний малюнок вірша, на-
сичують його естетичною інформаціею, що свідчить про семантизацію цієї звукобукви в 
даному контексті. У перекладі основу звукової структури вірша створюють глухі шиплячі 
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ч – 4,3 %, ш – 2,1 % від загальної кількості звукобукв фрагменту. Як відомо, переважан-
ня глухих приголосних є характерною особливістю російського ліричного вірша. Таким 
чином, за рахунок переваги глухих шиплячих ч, ш у перекладі створюється потрібний 
настрій суму та журби, що збігається з концецією оригіналу, але на відміну від оригі-
налу фонічні структури перекладу створюють не музичний, а, скоріше, психологічний 
малюнок, за його рахунок перекладачем і досягнута певна прагматична адекватність – 
передано концептуально-естетичний зміст першотвору.

Активним текстоутворюючим чинником виступає звук в Romance de la guardia civil 
española Лорки. Загальна тональність цього відомого вірша характеризується як “похму-
ра”, “тривожна”, що створюється, у тому числі, і домінуючою роллю звуків з негативною 
конотацією, фонетичне значення яких можна описати ознаками “різкий”, “уривчастій”, 
“напружений”:

 en la noche platinoche
 noche que noche nochera 
Рефрен складається з декількох артикуляцій – невеликої кількості коливальних рухів, 

однак мінімуму звукових засобів досить для того, щоб донести до слухача багатий в 
емоційному плані зміст. Цікаві компенсації цього фрагмента зустрічаємо у П.Грушка:

 в сум рак, серебряный сумрак,
 ночи, колдующей ночи. 
 Чи у В.Стуса:
 Ніч! А ніч яка срібна!
 Ніч! Яка ніч ночиста. 

Однак, цілком адекватним представляється нам перекладацьке рішення М.Лукаша:
 у ту ніч, у ту срібніч –
 ой ви ночі-переночі! 
Не можна не відзначити, що вирішення складної проблеми адекватної передачі фо-

нічної структури, її семантизації у наведеному вище прикладі, полегшувалося збігом 
звукової символіки в різних мовах. Африкаті [c] та [ч] і в іспанській, і в українській мо-
вах при деякій спільності артикуляції мають і подібну оцінку, фонетичне значення якій 
можна описати як звук “уривчастий”, “напружений”, тривожний”.

 Висновки з даного дослідження і перспективи. Фонічні структури створюють не 
тільки звукографічний малюнок вірша, насичують його естетичною інформацією, але і 
свідчать про відому семантизацію звукобукви в системі тексту, беруть участь у створенні 
концептуально-образної структури поетичного тексту. Ми переконані, що, існуючи, як 
відкрита система у свідомості (чи підсвідомості) носія мови, звуко-асоціативні поля не 
можуть не мати визначені закономірності в їх сприйнятті.

Поетичний переклад (на будь-якому віршовому рівні, у т.ч. і фонічному) неможли-
вий без вирішення проблеми порівняльного віршування, що сьогодні не вирішена для 
жодної з розглянутих пар мов (іспансько-української, іспансько-російської). Назріла 
необхідність і розробки звукосимволічної типології мов, і рішення проблеми звукосим-
волічних універсалій. Безсумнівно, створення звукосимволічної типології мов могло б 
багато в чому визначити шляхи адекватності при передачі в перекладі інформації, котру 
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несуть у собі звукобуквенні структури оригіналу, оскільки символіка звуків у різних мо-
вах, як правило, не збігається і дуже висока імовірність перекладацької помилки. 
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СЕМАНТИЗАЦИЯ ФОНИЧЕСКИХ СТРУКТУР ПОЭТИЧЕСКОГО 
ОРИГИНАЛА В ПЕРЕВОД

B статье рассматривается одна из сложнейших проблем переводоведения – про-
блема семантизации фонических структур поэтического оригинала в переводе. Поэзия – 
это та область, где звуковой символизм играет решающую роль, и внутренняя связь 
между звучанием и значением становится явной, интенсивной. В поэзии смысл может 
возникнуть подчас только из-за ассоциации со звуком.
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SEMANTIZATION OF PHONIC STRUCTURES OF POETIC ORIGINAL IN 
TRANSLATION

The article deals with semantization of phonic structures of poetic original in translation. 
Poetry is a fi eld which features sound symbolism and where the inner bond between sound and 
sense transforms from implicit into directly and intensively expressed. In poetry sense can arise 
only through the association with sound.

Key words: Sound Symbolism, Poetic original, Translation, Semantization of Phonic 
Structures.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ОНОМАСТИЧНИХ ОДИНИЦЬ 
(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ НАЗВ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ)

Стаття присвячена дослідженню особливостей перекладу англомовних назв 
телепередач. Розглядаються характеристики телевізійного дискурсу та власної наз-
ви телепередачі як мікротексту. Визначається роль дискурсивних чинників у виборі 
стратегій перекладу.

Ключові слова: телевізійний дискурс, власна назва, мікротекст, перекладацькі 
стратегії.

Проблема дослідження ономастичних одиниць перебуває в центрі уваги мовознавців 
та перекладознавців завдяки динамізму процесів всередині ономастичного поля та 
його здатності реагувати на зовнішні чинники, зокрема дискурсивні, що обумовлює 
актуальність статті. Обравши об’єктом дослідження назви телепередач, ми виходили з 
важливості назви як семантично та комунікативно ємної одиниці в схемах комунікативно-
прагматичних відносин між адресантом та адресатом в межах окремого дискурсу, при 
цьому предметом дослідження виступають особливості перекладу англомовних назв 
телепередач, враховуючи їхній прагматичний потенціал та дискурсивні особливості. 
Метою статті є комплексне дослідження перекладу власних англомовних назв теле-
передач з врахуванням дискурсивних аспектів з метою адекватного відтворення їхнього 
функціонального призначення та комунікативних установок.
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У сучасних підходах до теорії і практики перекладу особлива увага приділяється дис-
курсивним чинникам останнього, тому при декодуванні іншомовної назви телепередачі 
та її перекладі мовою-реципієнтом в центрі уваги має бути підхід з позиції дискурсивної 
адекватності передачі змісту. Аналіз організації інформаційного простору дискурсу та 
тексту, комунікативної ситуації, її параметрів, котрі відповідають на запитання «хто?», 
«кому?», «де?», «коли?», «з якою метою?», здатні допомогти обрати відповідну перекла-
дацьку стратегію [4:242-243].

Сьогодні завдяки глобалізаційним процесам спостерігається стрімкий обмін 
інформацією, в якому провідна роль відведена ЗМІ в усьому їхньому різноманітті. 
Спроба типологізації такого інформаційного масиву мовно-мовленнєвих полікодових 
ситуацій дозволила виокремити дискурс ЗМІ або медіа дискурс. Медіа дискурс, який 
має незаперечний вплив на сучасне суспільство, представляє особливий інтерес для 
мовознавців. Останній визначають як «совокупность процессов и продуктов рече-
вой деятельности в сфере массовой коммуникации во всем их разнообразии и слож-
ности их взаимодействия» [2:21]. Серед різновидів медіа дискурсу за комунікативною 
функцією вирізняють публіцистичний, рекламний, PR-дискурс, за каналами реалізації 
– аудіовізуальний (телевізійний дискурс),аудіо (радіо дискурс) і комп’ютерний дискурс. 
Попри своє різноманіття цей тип дискурсу об’єднує спільність функцій ЗМІ, серед яких 
інформативна, розважальна та функція впливу, емотивна, фатична є провідними. 

Безперечно, особливе місце в системі інформаційного обміну та впливу посідає 
телевізійний дискурс (ТД). Фролов М.Е. визначає ТД як «комплексный знак, который со-
общает информацию, даёт действие и, таким образом, является специфическим дискур-
сом, который отображает сложную структуру взаимосвязи вербальных и авербальных 
средств в едином комплексе, который погружен в единое социальное пространство, ко-
торый сообщает информацию и осуществляет влияние … телевизионный дискурс всегда 
ориентирован на адресата и его целью является увеличение мотивации адресата как по-
требителя информации соответственно реагировать при адекватном восприятии инфор-
мации [8: 7,15]. Тобто, ТД формує світогляд та програмує поведінку глядача. Таким чи-
ном, ТД має виразну специфіку, якій притаманна комунікативна природа, прагматичність 
та адресатність. 

Телепередача за М.М. Сулейман розуміється як «процесс передачи на телевиде-
нии определённого видеоряда, так и результат – программа, которая выходит в эфир с 
определённой периодичностью, имеет целостный сюжет та единое название» [5:125]. 
Дослідженням назв телепередач в різних мовах займалися Дзекелев Р. [1], Торчинський 
М.М. [7], Крюкова І.В. [3], Суперанская А.В. [6]. Якщо вважати, що назва телепередачі є 
по суті заголовком, тоді його можна розглядати як мікротекст. 

Враховуючи основні текстові категорії, які притаманні мікротексту, а саме, 
комунікативність, інформативність, цілісність і зв’язність, ми будемо розглядати назву 
телепередачі як особливий мікротекст, який функціонує в межах ТД та обумовлений його 
дискурсивними чинниками. 

Дискусійним залишається питання щодо функцій назв телепередач. Вочевидь, се-
ред головних розглядають інформативну функцію, яка відображається в максимально 
семантично ємній передачі змісту програми. Проте, як пише М.М. Сулейман «в совре-
менных условиях конкурентной борьбы названия телепередач выполняют не только 



355

информативную, но и ярко выраженную рекламную функцию, и поэтому могут рассма-
триваться в одном ряду с другими рекламными именами. Рекламная функция, в свою 
очередь, предполагает одновременную реализацию аттрактивной функции, которая от-
вечает за способность служить инструментом привлечения внимания…» [5:126-127]. 
Атрактивна функція реалізується виразними мовними засобами, тому експресивність та 
емотивність є характерними рисами назви телепередачі як мікротексту. Під час робо-
ти над створенням назви телепередачі має враховуватися як інформативна, так й есте-
тична природа номінації. Чому надавати перевагу залежить від кожної окремо взятої 
комунікативної ситуації, проте обидва аспекти мають бути враховані. Більша єдність 
спостерігається у визначенні головного функціонального призначення назв телепередач – 
здійснення певного прагматичного впливу на адресата. 

Як мікротекст назва телепередачі має кількісні обмеження, тому для неї характерна 
стислість, лаконізм, які економлять зусилля адресата, які він витрачає на сприйняття та 
обробку інформації. З іншого боку, подібна мовна економія накладає додаткові вимоги 
щодо експресивності. 

Таким чином, назва телепередачі характеризується інформативністю, 
комунікативність, адресатністю, стислістю, лаконічністю, емоційно-експресивною 
атрактивністю та прагматичним потенціалом компонентів значень слів або словосполу-
чень, які входять до складу назви.

Ці характеристики співвідносяться з трьома взаємозалежними елементами за Швей-
цером А.Д. 1) комунікативною інтенцією (метою комунікації), 2) функціональними 
параметрами тексту і 3) комунікативним ефектом і відповідають трьом компонентам 
комунікативного акту – адресанту, тексту і адресатові. Ці елементи і є визначальними 
при роботі над перекладом англомовних назв телепередач. Співвідношення цієї тріади 
формулюються наступним чином: «Переводчик на основании функциональных доми-
нант исходного текста выявляет коммуникативную интенцию, которая лежит в его ос-
нове и пытается получить коммуникативный эффект, который соответствует этой ин-
тенции» [9:147]. Таким чином, будь-який варіант перекладу має право на існування, 
якщо він відповідає прагматичним завданням, тобто завжди орієнтований на досягнення 
комунікативно-функціональної ефективності.

Для нашого дослідження були проаналізовані 150 перекладених англомовних назв 
телепередач, які транслюються зараз в Україні російською мовою. Ці приклади були 
відібрані нами методом суцільної вибірки. Виокремлюючи в перекладі кожної назви 
ті чи інші перекладацькі стратегії, ми досліджували чи були враховані вище зазначені 
дискурсивні чинники і характеристики назви телепередачі як мікротексту.

Поставивши собі питання чи правомірним може бути дослівний переклад назви 
телепередачі, враховуючи прагматичну складову, ми побачили приклади такого перекла-
ду: Our Little Family – Наша маленькая семья, My Weight is Killing Me – Мой вес убивает 
меня, How it’s done – Как это сделано, Barefoot Countess – Босоногая графиня, Diners, 
Drive-Ins, Dives – Кафе, Закусочные и Забегаловки, Brother vs Brother – Брат против 
Брата, Giada in Paradise – Джада в раю, Food Factory – Пищевая фабрика. Тобто, якщо 
на думку перекладача, еквівалент відповідає англомовній назві з точки зору обсягу се-
мантики, прозорості контекстуальних значень слів та прагматичних характеристик, пе-
реклад є інформативним, тоді дослівний переклад має право на існування.
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Проте на практиці частіше виникає необхідність вдаватися до трансформацій, аби за-
безпечити адекватне сприйняття назви телепередачі адресатом, з метою досягнення праг-
матичного впливу. Матеріал дослідження показав, що ця мета досягається різними пере-
кладацькими стратегіями на основі комбінацій лексичних, граматичних, стилістичних 
трансформацій.

Транскрибування/транслітерація традиційно застосовуються до певних категорій 
онімів, наприклад, антропонімів: Randy to the Rescue – Рэнди спешит на помощь, ве-
дучий програми Ренді Фенолі – експерт з підбору весільних суконь і за сумісництвом 
один з директорів відомого салону весільних суконь на Манхетені, в Нью-Йорку, або 
Nate & Jeremiah by Design – Дизайнерский ремонт от Нейта та Джеремайи, де вико-
ристано транскрибування, або Doctor Christian Will See You Now – На приёме у доктора 
Кристиана. В цьому прикладі в ролі ведучого виступає британський лікар та письмен-
ник Крістіан Джессен. Часто саме кулінарні телепередачі в своїй назві містять адресанта 
- кулінарну зірку, який звичайно є репутаційним елементом, навколо якого будується 
назва: Giada at Home, Giada in Italy, Giada in Paradise – Джада у себя дома, Джада в 
Италии, Джада в раю. Тут треба зазначити, що для англомовних назв телепередач є 
типовою персоналізація адресанта, який виступає в ролі автора та ведучого телепередачі 
(компонента комунікативної ситуації «хто?»). Прагматичний ефект досягається за раху-
нок актуалізації впізнаваності цієї персони адресатом - цільовою аудиторію та оцінності 
цієї персони в свідомості адресата, спираючись на її гарну репутацію. 

Адресантом може виступати і ще невідома персона – головний герой телепередачі. 
В цьому випадку оцінність відсутня, натомість назва покликана привернути увагу адре-
сата, заінтригувавши його невідомою персоною, наприклад: I am Jazz, де Jazz, ім’я 
трансгендерної дівчини, шляхом транслітерації в перекладі отримує такий переклад 
Джаз – Это Я або 7 Little Johnstons – 7 Маленьких Джонстонов. Вживання антропонімів 
покликано виконувати атрактивно-рекламну функцію, тим самим забезпечуючи високий 
рейтинг телепередачі. 

Топоніми також піддаються транскрибуванню або транслітерації з врахуванням 
традицій, наприклад: Long Island Medium – Медиум с Лонг Айленда або цикл передач 
Say Yes to the Dress: Atlanta – Оденься к свадьбе: Атланта, Say Yes to the Dress: Cana-
da – Оденься к свадьбе: Канада, Say Yes to the Dress: UK – Оденься к свадьбе: Велико-
британия, присутність топоніму (компонента комунікативної ситуації «де?») виконує 
інформативну функцію. 

Застосування транскрибування/транслітерації можна розглядати як прояв 
перекладацької стратегії форенізації [10], яка вважається певним спротивом легкості 
сприйняття. В зв’язку з цим варто звернути увагу на назву британської телепередачі 
про автомобілі Top Gear, яка утворена загальними іменами. В телевізійній сітці ця на-
зва зазнає абсолютного транскрибування Топ Гир, при цьому сама фонетична оболон-
ка англійських слів не лунає мелодійно. Застосування стратегії форенізації, можливо, 
пояснюється тривалою історією цього шоу з 1977 року, його популярністю та сталою 
цільовою аудиторією хоча, на нашу думку, адекватний переклад цілком можливий, на-
приклад, Шалені мотори, Перша передача, П’ята передача, Поїхали!. В назві Ameri-
can Chopper вжито багатозначний іменник chopper, який може перекладатися як неве-
лика сокира, вертоліт, мотоцикл особливої конструкції. Перекладач обрав стратегію 
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форенізації, використавши транслітерацію Американский чоппер і підкріпивши дух 
«іншомовності» з розрахунку на адресата – цільову аудиторію. 

Стратегії форенізації протиставляється стратегія доместикації, яка полягає в 
адаптації оригінального тексту до культурних цінностей цільового тексту. Виходячи з 
комунікативності та адресатності назви телепередачі як особливого типу мікротексту, 
не можна ризикувати розумінням назви через наявність культурних лакун. В наступних 
прикладах перекладачі успішно застосували стратегію доместикації для цього: My 600-lb 
Life – Я вешу 300 кг, My 3000-lb Family – Семья весом в тонну, The Pioneer Woman – Из 
города на ранчо. 

Продовжуючи аналіз перекладів англомовних назв телепередач, ми звернули ува-
гу на поодинокі випадки застосування конкретизації чи генералізації: House Hunters – 
Охотники за недвижимостью. На нашу думку це пояснюється дискурсивними чинни-
ками та характеристиками назви телепередачі як мікротексту, яких дотримуються ще 
на етапі формулювання оригіналу, а саме інформативністю, конкретністю, лаконічністю. 
Спостерігається й відсутність випадків антонімічного перекладу. 

Звернемо увагу на наступні приклади: Counting On – Сестры Даггар: пополне-
ние, Sister Wives – Многоженец, Say Yes to the Dress – Оденься к свадьбе, 90 Day Fi-
ance – Виза жениха, Chopped – На куски, Beachfront Bargain Hunt – Дом у моря за 
бесценок, Man vs Wild – Выжить любой ценой. Неможливість використання існуючих 
еквівалентів, особливий контекст та необхідність адекватного перекладу цих назв зму-
сили перекладача вдатися до смислового розвитку. Цей прийом можна розглядати й як 
стилістичну трансформацію, яка допомагає відтворити емоційно-експресивне забарв-
лення оригінальної назви і викликати запрограмовану реакцію в адресата.

Необхідність в граматичних трансформаціях виникає при відсутності граматичної 
категорії в одній з мов або при частковому співпадінні граматичної категорії. Умовно 
граматичні трансформації можна поділити на чотири види: перестановку, заміну, дода-
вання та вилучення. Як правило, одна граматична трансформація не використовується 
і доповнюється іншою, так в прикладі Caribbean Life – Жизнь на Карибах перекладач 
застосовує перестановку, додавання та заміни на рівні частини мови (прикметник-
іменник) та члена речення (означення-обставина місця). Зміна препозиції Caribbean 
на постпозицію на Карибах робить назву більш виразною (пор. Карибская жизнь). В 
прикладі Island Hunters – Охотники за островами бачимо перестановку, заміну та до-
давання. При цьому знову спостерігається зміна препозиції на постпозицію та додаван-
ня прийменника для уточнення змістової складової, тобто не Островные охотники або 
Охотники на островах. Ось ще декілька прикладів: Island Life – Жизнь на островах 
(перестановка, заміна, додавання), Hawaii Life – Жизнь на Гавайях (перестановка, до-
давання), America’s Worst Tattoos – Самые плохие татуировки Америки (перестановка, 
додавання), Return To Amish – Амиши: Возвращение (перестановка, додавання), Space 
Dealers – Торговцы космосом (перестановка, заміна).

Окремої уваги заслуговує трансформація вилучення, оскільки назви телепередач 
формуються максимально допустимо ємно вже на мові оригіналу. Перш за все вилучен-
ню підлягають відсутні в мові перекладу граматичні категорії, наприклад, артикль. В 
назвах телепередач The Kitchen, The Healer, The Hunt функція означеного артикля прагма-
тична – він покликаний сигналізувати адресатові про виключність та унікальність, тим 
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самим привернути увагу до передачі. При перекладі цих назв ми спостерігаємо вилучен-
ня Кухня, Целитель, а в третьому прикладі спостерігаємо вилучення артикля і додавання 
з метою уточнення Охота на Аляске. При спробі збереження прагматичного потенціалу 
переклад міг би бути Главная кухня, Главная охота. 

Під вилучення потрапляють й інші одиниці. В перекладі My Extreme Excessive Skin – 
Лишняя кожа вилучаються присвійний займенник my та епітет extreme. Вочевидь, пере-
кладач вважав назву задовгою, а присвійність – необов’язковою. В перекладі My Big Fat 
Fabulous Life – Моя полная жизнь застосовано вилучення двох епітетів, що є прагматич-
ною помилкою. Посил цієї телепередачі – чудове життя людини з надлишковою вагою, 
тому адекватнішим був би переклад – Моя большая прекрасная жизнь. 

Емоційність та експресивність назви англомовної телепередачі реалізується низкою 
стилістичних прийомів. Так, відзначається часте вживання епітетів, іноді в їх основі ле-
жить перебільшення, наприклад: My Shocking Story – Моя ужасная история, Deadliest 
Catch – Смертельный улов. В цих перекладах спостерігається деінтенсифікація ознаки 
епітета, в прикладі Bizare Food – Дикие блюда, навпаки, інтенсифікація ознаки епітета. 
В прикладах Ultimate Weapons – Запредельное оружие, Ultimate Journeys – Невероятные 
путешествия вибір еквіваленту диктується контекстом, оскільки ultimate перекладається 
по-різному.

Часто можна побачити, що назва телепередачі побудована на алюзії. Основне завдан-
ня перекладача при відтворенні алюзії – зберегти її асоціативний фон, забезпечити її 
впізнаваність адресатом, що особливо важко в контексті міжкультурної комунікативної 
ситуації. У перекладі потрібно якомога повніше передати весь комплекс асоціацій, які 
викликає алюзія в адресата. Розглянемо наступні приклади: Dinner at Tiffani’s – Ужин у 
Тиффани є алюзією на американську романтичну комедію Breakfast at Tiffany’s (1961), а 
саму телепередачу веде акторка Тіффані Тіссен, Love At First Swipe – Любовь с первого 
лайка є алюзією на відому фразу love at fi rst sight, Love, Lust, or Run – Любить, желать, 
сбежать є алюзією на фільм за книгою Е. Гілберт «Eat.Pray.Love», I Know What You 
Weighed Last Summer – Я знаю сколько вы весили прошлым летом по аналогії з відомим 
фільмом жахів I Know What You Did Last Summer.

Цікавим стилістичним прийомом для перекладу виявилися засоби створення 
комічної назви телепередачі, наприклад: Wreckreation Nation – Отдыхающая нация. 
Оригінальна словотвірна знахідка повністю зникла через неадекватний переклад, загу-
бивши як емоційно-експресивний, атрактивний потенціал, так і змістовий посил, адже 
в телепередачі мова йде про дивні види відпочинку. В наступному прикладі Brainiac: 
Science Abuse – Мозголомы: насилие над наукой, навпаки, обраний вдалий стилістичний 
еквівалент, запрограмований на певного адресата. 

Під час цього дослідження звернули на себе увагу назви телепередач з емфатич-
ною інверсією, наприклад: Expedition Unknown, Fishing Impossible, Evil, I. Однак при 
перекладі цей виразний стилістичний прийом не був відтворений, порівняйте Неизвест-
ная экспедиция, Невероятная рыбалка, Я это зло, що знизило експресивність назви та 
прагматичний потенціал.

Отже, дослідження особливостей перекладу назв англомовних телепередач дозволяє 
стверджувати, що в основу адекватного перекладу різноманіття формулювань ма-
ють бути покладені дискурсивні аспекти перекладу. Аналіз перекладів англомовних 
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назв засвідчив, що перекладачам в цілому вдається адекватно відтворювати їх зміст та 
здійснювати прагматичний вплив на адресата.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ОНОМАСТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ НАЗВАНИЙ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ)

Статья посвящена исследованию особенностей перевода англоязычных названий 
телепередач. Рассматриваются характеристики телевизионного дискурса и названия 
телепередачи как микротекста. Определяется роль дискурсивных параметров в выборе 
стратегий перевода.
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СПЕЦИФІКА ГРАФІЧНОГО ВИРАЖЕННЯ МОРФЕМНИХ ЗНАЧЕНЬ 
У КИТАЙСЬКІЙ ІЄРОГЛІФІЦІ

У статті розглядається питання специфіки морфемних значень на матеріалі ки-
тайської мови та її писемності. Шляхом аналізу графічної форми ієрогліфа розкрива-
ється, що в усіх типах знаків її змістом є зв’язок, а не цілісність: у піктограмах це 
зв’язок між елементами різних категорій, у вказівних знаках – зв’язок між частиною 
і цілим, в ідеограмах – асоціативний зв’язок, у фоноідеограмах – зв’язок на підставі 
спільності звучання.

Ключові слова: дифузне ім’я, ієрогліф, морфема, ситуація, слово.

Значення мовних одиниць давно перебуває у фокусі уваги лінгвістів, проте найчасті-
ше об’єктом вивчення стає лексичне значення, тоді як значенню морфем чи речень при-
діляється значно менше уваги. Однак, як відомо, найменшою значущою одиницею мови 
все ж таки є морфема, відтак постає питання про специфіку саме морфемного значення. 

Попри певну “маргінальність” це питання вивчалося, зокрема велику увагу йому 
присвятили О. С. Кубрякова [4], О. В. Бондарко [1], С. С. Єрмоленко [3], В. В. Левицький 
[5] та ін. 

Ці дослідники намагалися розкрити структуру, функції, а також генезу морфемного 
значення. Щодо останнього питання, то тут дослідники поділилися на дві групи – одні 
вважають морфемне значення вихідним для побудови лексичного значення, а інші, на-
впаки, вважають первинним лексичне значення, як таке, що може втрачати предметність 
і переходити в граматичне. 

Для цієї статті питання генези знаку менш важливі, ніж питання форми знаку, однак 
є певні сподівання на те, що з’ясування формальних (графічних) особливостей допоможе 
визначитись і з питанням генези.
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Також очікується, що дослідження зазначених питань на матеріалі китайської мови, 
писемність якої має засоби об’єктивувати в зоровій формі ментальні одиниці, допомо-
же висвітлити несподівані ракурси обговорюваного питання і представити його більш 
об’ємно.

Як відомо з підручників з української мови, морфеми – найменші значущі одиниці 
мови – характеризуються або поняттєвим (корені), або граматичним (афікси) значенням [7: 
4, 6], тобто вказують не на предмети чи явища (як слова), а на зв’язки між ними (або між 
їхніми властивостями – у випадку поняттєвого значення). Далі, з підручників китайської 
мови відомо, що саме з морфемою, межі якої в цій мові збігаються із тонованим складом, 
співвідноситься і писемна одиниця – ієрогліф [8: 28], більше того, дослідники пишуть, що 
форма ієрогліфа вмотивована його значенням [2: 52], тобто, іншими словами, ієрогліф – це 
такий писемний знак, який об’єктивує в своїй графічній формі морфемне значення.

Однак перш ніж говорити про специфіку його графічного вираження, слід зауважи-
ти, що, вказуючи на зв’язки між предметами, морфеми відтак, позначають ситуацію, а 
не предмет. У зв’язку з цим слід згадати дві тези: перша – певні твердження [9: 31, 42] 
відомого граматолога Й. Фрідріха, на підставі яких можна зробити висновок, що цим 
самим (наміром позначати ситуацію) характеризувались і знаки піктографічного письма, 
які були попередниками писемних знаків в різних культурах світу; друга – це теорія ди-
фузних імен радянського лінгвіста І. І. Мєщанінова, який обстоював думку про примат 
синтаксису над морфологією і вважав, що категорії частин мови виникають на основі 
синтаксичних функцій слів, а “спочатку, до поділу на частини мови, було тільки ім’я 
в широкому розумінні цього терміну, ім’я взагалі”  [6: 16]. Уявляється, що такі звукові 
одиниці тому були “іменами взагалі”, що використовувались для найменування ситуації 
до її категоризації людиною і виділення суб’єкта та предиката.

Цікаво, що сучасна китайська писемність має пряме коріння в піктографічному 
письмі, оскільки вона єдина в світі не переривала тяглості своєї історії, і найдавніші її 
знаки, які зазвичай називають простими або базовими знаками, в сучасній термінології 
продовжують називатись піктограмами (хоча слід мати на увазі, що вони походять від 
них, але вже ними не є в тому сенсі, як це визначав Й. Фрідріх). А в сучасній китайській 
мові (так само, як і в давній) яскраво виражений примат синтаксису над морфологією і 
очевидно розмита частиномовна приналежність більшості слів. Тож можна очікувати, 
що через тенденцію до позначення ситуації всі ці якості матимуть стосунок до морфем-
ного рівня китайської мови, що таким чином набуває особливої ваги в китайському мо-
вознавстві й заслуговує на пильну увагу (попри примат синтаксису над морфологією), 
зокрема й в аспекті семантики.

Нагадаємо тепер, що за будовою всі ієрогліфи поділяють на 4 типи: піктограми, 
вказівні знаки, ідеограми й фоноідеограми. Ця класифікація бере свій початок від Сюя 
Шеня (~58 – 149), автора фундаментального на свій час словника китайської мови “Шо-
вень цз’єцзи” [12], однак фокусується лише на 4-х типах знаків із запропонованих ним 
6-ти типів, адже решта 2 типи – це використання вже готових ієрогліфів в іншій функ-
ції, тож з точки зору структури, оригінальних способів побудови ієрогліфів виділяється 
лише чотири1. 
1 Докладніше про це див. структурні класифікації ієрогліфів: [10]
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Крім того, слід зазначити, що ієрогліфи першого типу (піктограми) вважаються про-
стими /або базовими/, далі неподільними знаками, тобто,  іншими словами, вони мають 
унітарну структуру, і “позичають” свою форму у різних об'єктів світу, власне, є зобра-
женнями цих об'єктів. Це – ієрогліфи на позначення тварин, рослин, різних речей тощо, 
їхня доля в системі китайської ієрогліфіки нині не перевищує 4%. Ієрогліфи інших типів 
є складними і являють собою ту чи іншу комбінацію базових знаків, що утворюється за 
правилами, передбаченими для кожного типу. В такий спосіб можна позначати частини 
цілого, абстрактні поняття та, навіть, звук.

Однак стосовно форми знаку, яка втілює різні зазначені вище структури в графіці, 
у цій статті буде обстоюватись думка про те, що жоден із ієрогліфів (як сучасних, так 
і давніх), до якого структурного типу він би не належав,  всупереч наведеним вище і 
загальнопоширеним уявленням, не є зображенням предмета, натомість, він зображає 
ситуацію, тобто, так чи інакше, його змістом є певні зв’язки між предметами, а відтак 
він виявляється носієм саме морфемного, а не лексичного значення. Іншими словами, 
ієрогліф НЕ Є словом, як то часто (і помилково) вважають1.

Найяскравіше ця властивість виявляється в ієрогліфах, що відносяться до типу ідео-
грам: 好，男 тощо. Як відомо, такі знаки складаються із щонайменше двох базових зна-
ків (що походять від зображень конкретних об'єктів), поєднання яких на одній площині 
створює певний асоціативний зв’язок, який вказує на абстрактне поняття. Наприклад, 
好 /гарний/ = жінка /女/ + дитина /子/, або 男 /чоловік/ = поле /田/ + сила /力/. 

Також зв’язок, але тепер між частиною і цілим, є змістом вказівних знаків – 
本，刃 тощо, принцип побудови яких базується на тому, що вказівна рисочка виділяє 
певну частину з цілого (наприклад, корінь у складі дерева чи лезо в складі ножа).

Але не тільки знаки цих двох категорій є позначенням морфем, ретельне досліджен-
ня і так званих “простих” знаків-піктограм, що, як зазначалося вище, походять від зо-
бражень предметів, виявляє, що вони зображують не предмет як такий в усіх деталях 
його форми (як це було б на малюнку), а ситуацію, в якій встановлюється зв’язок за 
подібністю між цим предметом та іншими.

Розглянемо зазначений вище ієрогліф “жінка” 女. З етимологічних досліджень відо-
мо, що нинішнє доволі абстрактне зображення походить від більш конкретного зобра-
ження людської істоти, що сидить на колінах, у профіль до спостерігача. Як зазначає Яо 
Ґанмін, таке зображення невипадкове, адже тільки в профіль можна побачити “хвиляс-
тість” жіночої статури (округлі груди й сідниці), що вирізняє її від чоловічої статури [10]. 
Таким чином, зображення жінки в ієрогліфі таке, що містить відсилання до порівняння 
жіночої й чоловічої статур (а це – встановлення зв’язку між ними!), і в ньому акцентовані 
саме ті перцептивні ознаки, які дають змогу безпомилково відрізнити жінку по її фігурі 
від чоловіка2.

1 Звісно, в китайській мові є певний відсоток односкладових слів, межі яких збігаються з межами 
кореневої морфеми, проте визначити їх як слова можна тільки в контексті речення, поза ним – вони 
є лише кореневими морфемами.
2 Зауважимо, що в етимологічних дослідженнях цього ієрогліфа більшу увагу приділяють тому 
факту, що жінка сидить на колінах, здебільшого використовуючи його на підтвердження залежного 
становища жінки в родині, а біологічно закладеним особливостям приділяють менше уваги, ніж 
соціальним.
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Додамо, що графічним антонімом до цього ієрогліфа буде не знак 男 /чоловік/, а 
знак 大 /великий/, який є зображенням людської істоти з широко розставленими руками, 
що підкреслює її розгін плечей – найяскравішу ознаку чоловічої фігури в порівнянні з 
жіночою.

Так само з порівняння (і вирізнення найбільш яскравих перцептивних ознак) постали 
більшість ієрогліфів на позначення тварин – 牛，羊，虎 тощо. Той самий дослідник Яо Ґан-
мін [10] зауважує, що не випадково корова й баран зображені в ієрогліфі в анфас, а тигр і 
кінь – у профіль, адже найяскравіші перцептивні ознаки, що вирізняють перших між собою 
– роги – видно якщо дивитись на них (тварин) прямо, а от гриву коня та смуги тигра з такого 
ракурсу не побачиш – вони виявляються тільки при погляді збоку. Таким чином, ієрогліфи 
на позначення вказаних тварин у своїй формі містять завуальовану вказівку на ситуацію 
порівняння і на розгляд відповідного об’єкта у зв’язках з іншими в межах певної категорії. 

Далі, ситуацію порівняння також закладено і в основу четвертого типу ієрогліфів – 
фоноідеограми, але в цьому випадку йдеться про порівняння на рівні звуку (причому 
артикульованого). Як відомо, такі ієрогліфи складаються з двох частин – семантика і фо-
нетика, при цьому перший додається до вже готового ієрогліфа, що використовується на 
позначення іншої ситуації, яка, втім, фіксується в мові тим самим (або близьким) набо-
ром звуків, і орієнтує (семантик) адресата на іншу категорію, що актуалізується в цьому 
новому випадку. Такий спосіб, як відомо, існував і в давньоєгипетському ієрогліфічному 
письмі, однак стосовно нього семантики прийнято називати детермінативами. Отже, фо-
ноідеограма завжди позначає ситуацію однакового звучання певних мовних одиниць, в 
якій встановлюється зв’язок як між цими одиницями, так і явищами (ситуаціями) реаль-
ного світу, на які вони вказують. 

Тут доречно згадати видатного китайського філолога (знавця канону) XVIII – XIX ст. 
Вана Няньсуна ( 王念孙 1744 – 1832 ), який вважав, що оскільки знаки записують зву-
кову мову, то слова, що однаково звучать, можуть мати й однакове значення, при цьому, 
на його думку, знаки на позначення таких слів не обов’язково повинні мати однакові 
фонетики й різні ключі, всі складові їх форми можуть бути різними, однак якщо ці сло-
ва близько або однаково звучать, вони можуть бути синонімами. Він висловив цікавий 
погляд на процес номінації: якщо речі мають однакові назви, однак належать до різних 
категорій, значення їх назв буде близьким [13].

Отже, як ми переконалися, графічна форма ієрогліфа не є відтворенням на площині 
форми предмета, вона є зображенням певної ситуації, в якій виявляються певні зв’язки 
між предметами. При цьому в ієрогліфах-піктограмах  об’єкт зображається через най-
яскравіші перцептивні ознаки, викликаючи ситуацію порівняння з об’єктами спільної 
категорії; у вказівних знаках на утворене таким чином зображення наноситься в пев-
ному місці рисочка, що акцентує потрібну частину відповідного об’єкта, і таким чином 
виявляється ситуація розподілу цілого на частини з вказівкою на зв’язки між ними; в 
ієрогліфах-ідеограмах поєднуються дві (і більше) піктограми, які виявляють асоціатив-
ний зв’язок між певними предметами; а в фоноідеограмах використовуються знаки по-
передніх трьох типів, які здатні допомогти зафіксувати ситуацію однакового звучання. 

Відтак ієрогліф стає носієм морфемного значення, яке, позначаючи ситуацію, вигля-
дає більш розмитим, або дифузним, порівняно із значенням слова, вкладаючись у згада-
ну вище характеристику дифузних імен (“ім’я взагалі”),  запропоновану І. Мєщаніновим.
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Якщо тепер зауважити розвиток китайської мови в бік двоскладовості, то можна по-
трактувати появу двоскладових слів як  наслідок обмеження дифузних морфемних зна-
чень. Цікаво, що І. Мєщанінов вважав подібні процеси властивими всім мовам: “Для по-
дальшої диференціації знадобилось уточнення семантики слова з посиленням абстрак-
тизації понять, коли конкретизація здійснюється вже не в самому слові, а в сполученні 
слів, які зберігають кожне своє самостійне, більш загальне значення” [6: 16]. Згадаємо 
тут, що переважна більшість сучасних китайських слів, які є двоскладовими, виникли 
саме з поєднання двох морфем, що й були носіями такого “більш загального” (або “ди-
фузного”) значення. Наприклад, 学习 = навчатися (вчити теорію + практикуватися), 美
丽 = чарівний (красивий + прекрасний) тощо. Відтак, що стосується кореневих морфем, 
то для китайської мови процес словотворення йшов від морфеми до слова. Однак, що 
стосується службових морфем, то в них очевидні зворотні процеси – ці морфеми ви-
никли через втрату кореневою морфемою своєї синтаксичної незалежності і значну аб-
страктизацію її значення. Та в цьому випадку ми й не говоримо про словотворення, адже 
отримуємо службову морфему.

Таким чином, вивчення морфемних значень, зокрема і через специфіку їхнього гра-
фічного вираження, допомагає з’ясувати складні питання виникнення і творення слів. 
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СПЕЦИФИКА ГРАФИЧЕСКОГО ВЫРАЖЕНИЯ МОРФЕМНЫХ ЗНАЧЕНИЙ В 
КИТАЙСКОЙ ИЕРОГЛИФИКЕ

В статье рассматривается вопрос специфики морфемных значений на материале 
китайского языка и его письменности. Анализ графической формы иероглифов показы-
вает, что во всех типах этих знаков содержанием являются связи, а не целостности: в 
пиктограммах это связи между элементами разных категорий, в указательных знаках – 
связи между частью и целым, в идеограммах – ассоциативные связи, в фоноидеограм-
мах – связи, основанные на схожести звучания.

Ключевые слова: диффузное имя, иероглиф, морфема, ситуация, слово.
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CHINESE CHARACTERS AS MEDIA OF MORPHEME MEANING 
This article is devoted to a problem of identifying morpheme meaning in  contrast with lexical 

meaning, studying it on the basis of Chinese language and its writings. It is revealed in the article 
by analysis of graphics, that Chinese characters of all types do not point out objects, but objectify 
different connections: in pictograms they are connections between elements of different categories; 
in indicative characters – connections between a hole and a part; in ideograms – associative connec-
tions; in phonoideograms – connections, based on similar pronunciation of particular morpheme.  

Key words: character, diffusive name, morpheme, situation, word.
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