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©   Остапенко М.,  2018

НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ В ЇХ СПЕЦИФІЦІ І ВЗАЄМОДІЇ

УДК 81’373
Остапенко М., аспірантка
Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні Національної академії наук України, Київ

СХЕМИ МОТИВАЦІЇ ЕПОНІМІЧНИХ НАЗВ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

У рамках статті розглядаються поняття «епонім» та «епонімія», стан розробки 
проблеми у вітчизняній та зарубіжній літературі, а також особливості оформлення 
назв хімічних елементів. Аналізується явище епонімії у номінації хімічних елементів. 
Проведена класифікація кореневих морфем епонімічних назв хімічних елементів, унаслі-
док якої було виділено 5 тематичних груп епонімічних назв хімічних елементів.

Ключові слова: епонім, епонімія, онім, апелятив, хімічна номенклатура.

Постановка проблеми. Сучасна термінологія здебільшого базується на давньо-
грецькій та латинській мовах, які є плідним джерелом кореневих та афіксальних морфем. 
Новостворені лексеми характеризуються прозорою мотивацією, в яких значення коренів 
слова вказує на певні особливості позначуваного об’єкта. Наприклад, слово «біосенсор», 
утворене від гр. βίος – життя і лат. sensus – відчуття, позначає аналітичний пристрій, в 
якому для визначення хімічних сполук використовуються реакції цих сполук на взаємо-
дію з біологічним матеріалом [Словник неологізмів].

Також причиною вибору кореневої морфеми може бути її зв’язок з особистістю до-
слідника, який причетний до відкриття відповідного об’єкта або явища. Лінгвістичною 
категорією, яка репрезентує лексеми, утворені від власних назв, є епонім – «лексема 
або словосполучення, що утворюється від оніма з переосмисленням значення твірної 
основи»; відповідним чином термін епонімія є позначенням відношення між епонімом 
та твірним щодо нього онімом. Історично цей термін прийшов до нас із класичних мов 
(гр. ἐπώνῠμος), де позначав 1. «названий за чимось», 2. «той, що дає назву» [Вейсман 
2011, ст. 522-523].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні наймасштабнішим фор-
матом лінгвістичного опрацювання епонімів в окремо взятих мовах є здебільшого 
словники, зокрема у англійській (Morton S.Freeman, Martin H.Manser), французькій 
(Georges Lebouc) та російській (М.Г. Блау, В.Н. Губін, В.Д. Рязанцев) мовах. У лінг-
вістичних розвідках конкретномовний епонімічний матеріал у тому чи іншому аспекті 
розглядали такі фахівці, як Густав Стерн (у його монографії «Meaning and Change of 
Meaning), А.П. Непокупний, Є.С. Отін, В.О. Пономаренко, Г.П. Лукаш, Г.І. Боженар, 
О.В. Суперанська, Ю.О. Карпенко, Е.П. Меженіна. М.Г. Блау, М.М. Дзюба, В.Д. Рязан-
цев, В.Н. Губін, Н.П. Обнорський, Н.В. Новінська, Р. та Й. Марцінкєвичі, В. Швайкарт 



6

(якому належить монографія про деономастичний словотвір у романських мовах, голов-
но французькій) та ін. 

Досі, принаймні у вітчизняній лінгвістиці, явище епонімії у назвах хімічних елемен-
тів не було об’єктом загальномовознавчого дослідження, що й визначає наукову новиз-
ну та оригінальність пропонованої теми.

Об’єктом дослідження у статті виступають епоніми-назви хімічних елементів. 
Предметом є сукупність істотних рис та аспектів, які характеризують епоніми-назви хі-
мічних елементів. Завданням дослідження є аналіз епонімів-назв хімічних елементів та 
їх класифікація.

Викладення основного матеріалу. У різних мовах назви хімічних елементів мають 
різне графічне оформлення. Наприклад, у латинській та новогрецькій мовах вони пи-
шуться з великої літери та є онімами. На противагу в англійській, українській, російській 
та французькій мовах назви хімічних елементів є апелятивними лексемами. У німецькій 
мові статус назв хімічних елементів складно встановити, оскільки тут всі іменники пи-
шуться з великої літери,.

Процес номінації хімічних елементів відбувається у декілька етапів. Спочатку до-
слідники при передбаченні нових хімічних елементів дають їм назви відповідних ла-
тинських числівників. Критерії утворення тимчасових назв хімічних елементів були за-
тверджені у 1978 році. Зокрема ще у березні 2016 року хімічний елемент Nihonium (113) 
носив назву Ununtrium та мав символ Uut, а у 2017 році було оголошено про початок по-
шуків 119 та 120 елементів, які зараз носять тимчасові назви Ununennium та Unbinilium 
відповідно [IUPAC].

Після того, як відкриття нового хімічного елементу офіційно підтверджується, лабо-
раторії, яка відрила цей елемент, надається можливість запропонувати свою назву. Між-
народний союз фундаментальної та прикладної хімії (IUPAC) розглядає цю пропозицію і 
після додаткового 5-місячного публічного розгляду назва приймається як офіційна. 

Хімічні елементи, що були відкриті та представлені світові до ХХ століття, здебіль-
шого були названі відповідно до випадкових асоціацій з їх походженням, фізичними 
чи хімічними властивостями [Koppenol 2016]. Зокрема Helium був названий Норманом 
Лок’єром на честь Сонця (гр. ἥλιος), оскільки цей хімічний елемент був відкритий у 1868 
році у спектрі Сонця [Фінкельштейн 1979].

Найдавнішими хімічними елементами з назвами-епонімами є Cuprum та Hydrargy-
rum (стара назва – Mercurium), які були названі на честь острова та бога відповідно. 
Тенденція називати хімічні елементи на честь відомих учених та місцевостей почала 
розвиватись у ХІХ столітті (Magnesium, відкритий у 1808 році), а у ХХ столітті оніми 
стали єдиним джерелом кореневих морфем для назв хімічних елементів. Так, з 1940 року 
всі назви хімічних елементів є відонімними дериватами.

Хімічна номенклатура потребувала обов’язкової уніфікації. Тому всі назви хімічних 
елементів утворюються та оформлюються згідно правил латинської граматики: 

латинізований корінь + закінчення середнього роду ІІ відміни –um /-ium.
Суфікс -ij-, як вказано у «Етимологічному словнику запозичених суфіксів і суфіксо-

їдів в українській мові» П. Селігея, у значенні «метал» було «вперше вжито в нлат. Ura-
nium «уран», що його утворив німецький хімік М. Г. Клапрот (Martin Heinrich Klaproth; 
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1743–1817), можливо, за зразком латинських назв металів на -um (aurum «золото», 
cuprum «мідь», ferrum «залізо»)» [Селігей 2014, ст. 155]. 

Винятками є Phosphorus, i (m) – фосфор та Sulfur, is (n) – сірка, а також елементи 
18 групи періодичної системи (благородні гази), що закінчуються на –on (Neon, Xenon) 
[Koppenol 2016].

У рекомендаціях ІUPAC 2016 року вказано, що «бажано, щоб назви хімічних елемен-
тів, що використовуються у будь-якій мові, були якнайбільш схожі між собою. Хоча для 
елементів, відкритих і названих у минулому, визнана наявність встановлених у різних 
мовах назв, що дуже відрізняються одна від одної» [Koppenol 2016]. 

Унаслідок проведеного нами зіставлення етимологій назв хімічних елементів ми 
виявили, що станом на 2018 рік серед усіх відкритих хімічних елементів Періодичної 
таблиці хімічних елементів Менделєєва більшість носить назви-епоніми (61 з 118), і їх 
кількість продовжує зростати:

Діаграма 1. Співвідношення кількості назв-епонімів та назв, утворених від апелятивів

Всі епоніми-назви хімічних елементів за семантикою твірної основи поділяються 
на похідні від топонімів, прізвищ особистостей, назв астрономічних об’єктів, імен мі-
фологічних персонажів та назв мінералів:

Діаграма 2. Класифікація епонімів-назв хімічних елементів
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Назви хімічних елементів, утворені від топонімів
Це найчисельніша група, яка налічує 28 назв хімічних елементів, з яких 12 названо 

на честь міст, 8 – на честь країн, 3 – на честь областей та штату, 2 – на честь частин сві-
ту, по 1 на честь річки, півострова та острова:

 
Діаграма 3. Класифікація епонімів-назв хімічних елементів, утворених від топонімів

Одним із хімічних елементів, відкритих у доісторичний період, що має назву, утво-
рену від топонімів, є Cuprum (29). Латинське слово cuprum виникло на основі грецького 
Κύπρος «Кіпр», назви острова, багатого на мідь [ЕСУМ, т. 3, ст. 146]. Наступний хімічний 
елемент, названий на честь географічної назви, був відкрий Йоганом Ґоттлібом Ганом аж 
у 1774 році – Manganum (25) (від грецького регіону Магнезія). Пізніше на честь цієї ж 
області у 1808 був році названий елемент Magnium (12). Згодом назва була замінена від-
кривачем Г.Деві на Magnesium [ЕСУМ, т. 3, ст. 354].

При утворенні назв хімічних елементів від топонімів використовується латинізова-
ний варіант їх кореня. Наприклад, Polonium походить від латинської назви Польщі – Po-
lonia; Scandium від Scandia, «Скандинавія»; Ruthenium від Ruthenia, «Росія»; Holmium від 
Holmia, «Стокгольм»; Lutetium від Lutetia, «Париж»; Hafnium від Hafnia, «Копенгаген» 
[Systema Periodicum].

Окремо стоїть Nihonium, оскільки ця назва, оформлена згідно правил латинської гра-
матики, була утворена від японської назви Японіїї – Nihon, де цей елемент був вперше 
синтезований (спочатку цей хімічний елемент планували назвати як Japonium). 

Основними причинами використання основ топонімів при номінації хімічних еле-
ментів є або місце відкриття чи синтезу хімічного елемента, або країна походження до-
слідника. Зокрема біля міста Іттербю був знайдений особливий мінерал, з якого потім 
було виділено чотири нові хімічні елементи. Всі вони були названі на честь міста – Er-
bium (68), Terbium (65), Yttrium (39), Ytterbium (70). У штаті Каліфорнія був синтезований 
хімічний елемент Californium, а Dubnium – у місті Дубно. Polonium, хоча і був відкритий 
Марією Склодовською-Кюрі у Франції, проте був названий на честь її рідної країни – 
Польщі. 

Назви хімічних елементів, утворені від прізвищ дослідників
Для 16 хімічних елементів основами слугують прізвища відомих дослідників, і ця 

кількість збільшується. З останніх 18 відкритих хімічних елементів 13 були названі на 
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честь відомих вчених. Примітно, що всі ці елементи були відкриті іншими хіміками. На-
приклад, Curium (96), названий на честь подружжя Кюрі, був синтезований у 1944 році 
вже після смерті відомих науковців. 

Часто хімічні елементи називають на честь учених з інших галузей наук, зокрема 
на честь астронома Міколая Коперніка (Copernicium, 112), фізиків Лізи Мейтнер (Meit-
nerium, 109), Альберта Енштейна (Einsteinium, 99), Енріко Фермі (Fermium, 100), Нільса 
Бора (Bohrium, 107) та інших.

Окремо стоїть Gallium. Цей хімічний елемент був відкритий у 1875 році Емілем Ле-
коком де Буабодраном і названий на честь його рідної країни – Франції. Її латинська 
назва Gallia походить від назви племені Gallі – галли, яка, в свою чергу, є омонімом 
латинського іменника «півень» – «gallus». Прізвище ж дослідника Lecoq походить від 
французького слова «півень» – le coq. Як зауважив Сем Кін у своїй книзі «The Disap-
pearing Spoon: And Other True Tales of Madness, Love, and the History of the World from 
the Periodic Table of the Elements»: «прихильники теорій змови звинувачували Лекока де 
Буабодрана в тому, як він хитро назвав елемент на честь себе» [Kean]. Таким чином галій 
є епонімом, утвореним одночасно від двох онімів.

Назви хімічних елементів, утворені від назв астрономічних об’єктів 
Основи хімічних елементів, утворених від назв небесних об’єктів, зазнали двоступе-

невого (послідовного) переосмислення твірної семантики. Спочатку на честь богів були 
названі небесні тіла, а потім на честь небесних тіл – хімічні елементи:

Бог Небесне тіло Хімічний елемент
д.-гр. Οὐρανός, бог неба Планета Уран Uranium (92)
лат. Neptunus, бог морів Планета Нептун Neptunium (93)
лат. Pluto, бог підземного 
світу

Карликова планета Плутон Plutonium (94)

лат. Ceres, богиня 
родючості

Карликова планета Церера 
(відкрита незадовго до 
відкриття церію)

Cerium (58)

лат. Mercurius, бог торгівлі Планета Меркурій Mercurium (80) 
(середньовічне позначення)

д.-гр. Ἀθηνᾶ Παλλὰς, 
богиня мудрості

Астероїд Паллада 
(відкритий незадовго до 
відкриття паладію)

Palladium (46)

Таблиця 1. Співвідношення назв богів, планет та хімічних елементів.

Назви хімічних елементів, утворені від назв мінералів
Назви мінералів в українській мові є загальними назвами, більшість з яких є епо-

німами, утвореними від прізвищ дослідників, що відкрили ці мінерали. Тому назви хі-
мічних елементів, утворені від таких слів, також зазнали подвійного переосмислення 
твірної основи та класифікуються як епоніми. 

В періодичній таблиці представлені лише два подібні елементи: Samarium (62) та 
Gadolinium (64). Фінський хімік Йоган Гадолін відкрив мінерал гадолініт, з якого пізніше 
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Жан Шарль Галісард Маріньяк та Поль Еміль Лекок де Буабодран добули новий хіміч-
ний елемент – гадоліній. В свою чергу на території, яка була підпорядкована геологу та 
гірничому інженеру, доглядачеві гірського округу на Алтаї, Василю Євграфовичу Самар-
ському-Биховцю, був знайдений мінерал, що був названий самарськітом. Потім з нього 
був виділений хімічний елемент Samarium.

Назви хімічних елементів, утворені від імен міфологічних персонажів
Деякі хімічні елементи названі на честь грецьких та скандинавських богів. Зокрема 

Vanadium (23) названий на честь скандинавської богині краси Фрейї, яка також мала ім’я 
Ванадіс, а Thorium (90) – на честь скандинавського бога грому Тора. 

Використання коренів імен богів та героїв грецьких міфів є більш мотивованим. На-
приклад, назва Iridium (77) була утворена від імені грецької богині веселки Іриди, оскіль-
ки сполуки іридію мають різноманітні барви. Андерс Густаф Екеберг, який відкрив Tan-
talium (73) у 1802 році, писав: «Цей метал я назвав танталом… частково маючи на увазі 
його нездатність, будучи зануреним у кислоту, поглинути її та насититись» [Thurlow 
1998, 50]. Тут хімік проводить паралель між властивістю цього хімічного елемента та 
муками грецького царя Тантала, який не міг задовольнити спрагу та голод, перебуваючи 
по коліно у воді та стоячи під плодоносним деревом. 

У 1801 Чарльз Гетчет відкрив у мінералі з Колумбії хімічний елемент колумбіт (41). 
Цей елемент за своїми характеристиками був дуже подібний до танталу, тому довгий 
час ці елементи вважались однаковими. У 1844 році Генріх Розе довів, що це різні еле-
менти, та перейменував колумбіт на честь доньки царя Тантала Ніоби у Niobium через 
подібність фізичних та хімічних властивостей цих елементів. У 1950 Міжнародний союз 
фундаментальної та прикладної хімії офіційно затвердив цю назву.

Висновки. Отже, епоніми зустрічаються в області хімії, і епоніми-назви хімічних 
елементів становлять значну частину від усіх лексем цієї групи. Усі епоніми-назви хіміч-
них елементів поділяються на 5 груп за тематикою твірного оніма, з яких найчисельні-
шою є група епонімів, похідних від топонімів. Незначна кількість епонімів-назв елемен-
тів має основу з прозорою мотивацією, яка так чи інакше репрезентує певні особливості 
позначуваних елементів. Проте більша частина таких слів має на меті увічнення місце-
востей та відомих вчених. 
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СХЕМЫ МОТИВАЦИИ ЭПОНИМИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ 
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

В рамках статьи рассматриваются понятия «эпоним» и «эпонимия», состояние 
разработки проблемы в отечественной и зарубежной литературе, а также особен-
ности оформления названий химических элементов. Анализируется явление эпонимии в 
номинации химических элементов. Проведена классификация корневых морфем эпони-
мических названий химических элементов, в результате которой было выделено 5 те-
матических групп эпонимических названий химических элементов.

Ключевые слова: эпоним, эпонимия, оним, апеллятив, химическая номенклатура.

Ostapenko M., postgraduate
Potebnia institute of Linguistics of the National academy of sciences of Ukraine, Kiev

MOTIVATION SCHEMES OF EPONYMOUS NAMES OF CHEMICAL ELEMENTS 
The article deals with the concepts of «eponym» and «eponymy», the state of development 

of the problem in domestic and foreign literature, as well as the peculiarities of formalization 
the names of chemical elements. The phenomenon of eponymy in the nomination of chemical 
elements is analyzed. Classifi cation of root morphemes of eponymous names of chemical ele-
ments has been carried out, as a result 5 thematic groups of eponymous names of chemical 
elements have been identifi ed.

Key words: eponym, eponymy, onym, apellative, chemical nomenclature.
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ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ

УДК 811.161.2 
Мех Н.О., д.ф.н., професор, провідний науковий співробітник
Інститут української мови НАН України, Київ

ДУХОВНІ ДОМІНАНТИ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
В РОМАНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА «СОБОР» 

 У статті зроблено спробу поглянути на роман Олеся Гончара «Собор» в широкому 
мовно-культурному вимірі. Розглянуто твір як духовний заповіт автора. Роман пред-
ставлено очима сучасників. Особливу увагу приділено минулому нашого народу, зокрема 
козаччині.

 Шана до славетних проявів українського духу на різних часових зрізах історичного 
розвитку нашого народу, рішучість у збереженні та плеканні духовних скарбів, любов 
до людей та Батьківщини – все це ми бачимо в «орлиному» «Соборі» Олеся Гончара.

 Ключові слова: Собор, цінності, вічність, віра, національні скарби, козаччина.
 
 Розглядаючи роман Олеся Гончара «Собор» в широкому мовно-культурному ви-

мір, ми спробуємо зосередити увагу саме на духовних домінантах української культури. 
Важко не погодитися з міркуваннями Юрія Щербака про «Собор» – як символ єднання 
людей, звернення їх до найсокровенніших істин Буття, очищення душі від усього суєт-
ного й безплідного. Місце, де для людини стає очевидним справжній зв’язок часів. Адже 
майбутнє, мов із зерна, проростає з минулого, і горе тому народові, який наміриться від-
ректися від своєї історії, мови, культури» [1; С. 97]. 

 Духовний заповіт Олеся Гончара – збереження національного скарбу та передання 
його нащадкам, лунає у романі з вуст старого Нечуйвітра. Ця засторога, надзвичайно 
важлива для кожного з нас, пор.: 

 «А тільки знай: понищиш, кинеш у небуття батьківське, то й власне твоє життя без-
цільно впаде, заглухне в тебе ж біля ніг… Людині дано пам’ять, що сягає у віки, тому 
вона й людина…» [2; С. 504].

 По-особливому звучить у романі тема козаччина. Образи минулого, талановито ви-
плекані майстром, наче постають перед очима читача. У творі знаходимо: 

· Образи козаків-будівничих, пор.:
«А трохи правіше, по небокругу, знову… собор. Давні будівничі-козаки, засновуючи 

тут, у безлюдних плавнях, свою обитель, свідомо, мабуть, планували, щоб видно було 
весь час їм оте, що збудували вони для своїх святинь» [2; С. 371]. 

· Образ останнього кошового Січі Запорозької Петра Калнишевського (канонізова-
ного Українською Православною Церквою у 2015 році, вшановують як праведного Пе-
тра Калнишевського), пор.:
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«..із соловецьких країв, де суворий архангел дивиться на все з монастирської брами, 
де над вічними кригами чайки полярні кричать. У підземеллі однієї з веж монастирських 
цариця двадцять п’ять років гноїла в ямі закутого в ланцюги Калнишевського, останньо-
го кошового Січі Запорозької. У ланцюгах .. дожив до ста тринадцяти літ, – тож чимось 
тримався в житті той в’язень царицин? Не тільки ж баландою, що соловецькі ченці в ту 
яму смердючу подавали раз на добу? Випоєному степовою волею, поверженому й заку-
тому, може, додавали йому там сили не закуті ланцюгами згадки якраз про оцю сонячну 
українську широчінь?» [2; С. 382].

· Образи інших козаків-захисників, яких з нетерпінням чекали з походів вдома, пор.: 
«..згадається кому-небудь, що в давнину козак, ідучи в похід, обіцяв дівчині привезти 

стільки шовків та стрічок, щоб, як розпустити, вистачило їх від шпиля собору до самої 
землі… Такі-то були козацькі стрічки» [2; С. 382]. 

 Свою любов до рідної землі, прагнення до збереження духовних скарбів, повагу до 
народних традицій, шану та вдячність її героям – все це ми бачимо на сторінках глибокої, 
сміливої для свого часу, вистражданої літературної праці.

 Нам імпонує погляд Д. Сосновської на «Собор». Він досить неупереджений, не-
залежний погляд людини, позбавленої щонайменшого зовнішнього тиску та заангажо-
ваності. Дослідниця у розвідці «Камінь відкинутий стає наріжним» розглядає запеклу 
боротьбу в романі, яка точиться за святиню в «широкому розумінні слова, незважаючи 
на те, що суспільна система, в якій діють герої, запрограмована рішуче придушити що-
найменший потяг до надприродного. Причина цієї боротьби набагато важливіша, аніж 
зовні першорядна суперечка про зруйнування храму» – відзначає вона. І далі наголошує: 
«Йдеться про душу людини, про останнє і остаточне намагання поневолити її. В таєм-
ничому просторі собору психіка знаходить собі спільника, тому порожня і занедбана 
церковна споруда видається її супротивникам не лише зайвою, але водночас і грізною. 
З огляду на цензуру Гончар, звичайно, не говорить про це відверто, але авторський під-
текст тут не викликає сумніву. Собор непокоїть декого своїм зв’язком з релігійною тради-
цією, що порушує цілісність комуністичного світогляду, але головна небезпека все-таки 
полягає в його зв’язку з минулим. Храм, вертикаль якого вказує на небо й збуджує думку 
про вічність, стоїть на землі на рештках своїх будівників та їхніх предків. І неможливо, 
дивлячись на цю величну споруду, не повертатися думкою до «лицарської козацької рес-
публіки», до заповіту, який вирішили залишити в споруді собору її останні спадкоємці» 
[3; С. 109]. 

 Козацькі часи в історії України називають добою Бароко. Це широке поняття, не 
лише мистецький стиль, а й глибоко духовне поняття, особливе світовідчуття. Прийнято 
називати наш національний варіант бароко «козацьким». Адже саме козацтво на тому 
часовому зрізі історії було носієм нового художнього смаку та виступало творцем ху-
дожніх цінностей. Собор у романі Олеся Гончара – це саме козацький собор. «Історія со-
бору засвідчує, що після зруйнування Січі, у безвиході потьомкінських часів, запорожці 
вирішили звести цей храм як своєрідний символ, котрий ніби промовляє: хоч у козака й 
вибило шаблю з руки, але не втратила душа козацького духу волелюбності і відчуття кра-
си. Мистецтво, за словами головного героя, стало останнім притулком волі» [3; С. 109]. 

 Привертає нашу увагу і така особливість роману «Собор» як його мелодійність, лі-
ричність, і навіть музичність, попри соціальну гостроту й актуальності. Особливо це 
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стосується центральної теми – теми собору. Олесь Гончар, як талановита, обдарована 
людина вмів дуже тонко відчувати все прекрасне, гармонію, музику сфер. Здатність ба-
чити та чути вічне у буденному житті цілком природньо вилилася на папір, пор.: 

 «Ось перед тобою шедевр, поема степового козацького зодчества. Є ритми свої в спо-
руді собору, є вільний політ натхнення, любов висока… Собор ніби має в собі щось від сти-
хії, навіває щось таке ж велике .. музика собору, музика отих гармонійно піднятих у небо 
бань-куполів – вона для тебе реально існує, ти здатен її чути… чим був колись цей собор, 
найбільший, найпишніший в єпархії. І праведників, і грішників – усіх він єднав. .. Горіли 
свічки, з розмашистих кадил пахощами ладану обдавало людей, сяяли в рушниках ікони, 
півча – аж розлягався собор – переливався райськими голосами, виспівуючи людям небес-
не, вічне блаженство... Але це відійшло, розтануло разом із ладанними димами, зостався 
.. тільки оцей довершений архітектурний витвір, оця симфонія пластики» [2; С. 276-277].

 Музичні акценти у творі, порівняння, епітети, та інші художні засоби свідчать про 
те, що Олесь Гончар – людина високої духовної культури і широких творчих уподобань. 
Справжня музика, архітектура, історія – все це опиняється у колі зацікавлень митця. Це 
все є не буденним і відноситься до істинних цінностей, до культурної пам’яті, до золо-
того фонду народу. 

 Іван Бокий відзначає, що образ собору – це неприхована розгорнута метафора, яка, 
по суті, дала назву всьому твору. «Що таке, власне кажучи, собор у «Соборі»? Цілком 
конкретний християнський храм, збудований козаками після розгрому Січі. Але собор 
водночас – і втілення високого духу народного, читай – самого народу, адже довкола долі 
козацького храму киплять усі пристрасті в Зачіплянці, собором вимірюється не тільки 
міра духовності, а й громадська сутність людини, він як рентген просвічує уми, душі, 
позиції, велич і ницість, благородство і підлоту, чистоту і звироднілість. Гончарівська ме-
тафора собору заснована на біблійному ґрунті і водночас – на реальних фактах: ідеологи 
бездуховності полюбляли храми перетворювати у торжища. .. в тому храмі, де колись 
гриміли літургії і хорали, а в нові часи все віддане на поталу блюзнірству і святотатству. 
Саме через оцей рентген собору, через оцю розгорнуту метафору, яка завдяки щедрій 
руці великого майстра обросла живою плоттю людських образів і думок, українська лі-
тература чи не вперше в радянські часи не просто явила світові виразки, вади, родимі 
плями режиму, а й у всій повноті дала моральний зріз, образ системи, яка прирекла ро-
зумний, талановитий, чесний і працьовитий народ жити в царстві брехні, неволі, націо-
нального самоприниження, духовного і матеріального занепаду» [4; С. 33].

 З сумом, болем, обуренням читаємо у романі про той часовий зріз, про страшний 
режим, який прагнув знищити все святе в людині, який нещадно попирав духовні цін-
ності та все що було пов’язане з вірою, з Богом: «Посеред собору кучугури комбікорму, 
далі звалені цупкі паперові мішки з суперфосфатом, ще далі, в кутку, обгризений, тем-
ного дерева іконостас, з різьбленими гронами та виноградним листям. Колись, кажуть, 
цей іконостас розпиляли, поділили між музеями, і частина оце й тут зосталась… Вічні 
присмерки стоять по кутках собору. Тільки вгорі, у височині центрального купола, було 
блакитне, як у небі, серед золотих зірок сяюче білів намальований голуб з розкинутими 
крилами, цілком зберігся й портрет якогось небесного юнака-святого в ясно-червоній 
одежі… Там не видно було ні пилюки, ні павутиння, там панувало світло небес. Густо-
блакитне небо й по ньому золоті зірки!» [2; С. 297-298].
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 Григір Тютюнник назвав «Собор» «орлиним», «соколиним» романом. Важко запе-
речити такі влучні епітети. Дійсно, відчувається політ думки митця понад часом, крізь 
віки. Політ до джерел, до величі людського духу, до глибин нашої культурної пам’яті, 
пор.: «…поволі, але вперто підіймаються голуби над собором, як наче і собор витягують 
за собою, круг за кругом тягнуть у небо разом з його банями та шпилями, виводячи над 
цим видимим ще свій, якийсь вищий, невидимий собор» [2; С. 285].

 Гончар-мислитель, проникливий митець, філософ, художник слова зміг представити 
на суд Божий та людський твір, який нікого не залишає байдужим. Вічні питання та вічні 
цінності, ось до чого тягнуться люди, пор.: 

 «– Зараз почую, що людина велика…
– Не завжди велика, але буває вона велика, це ж факт.
– Коли, якщо не секрет?
– Тоді я великий, коли будую, коли творю…
– Творити – в цьому єдиний сенс?
– А хоча б! Античні майстри, будівничі пізніших віків… Хіба вони не виправдали 

своє буття на землі? Людині властиво жити почуттям доцільності, почуттям безконеч-
ності. Людина прагне продовжити себе в далеч майбутнього – хіба це неприродно? Все 
живе в природі прагне цього. Навіть квітка квітує для того, щоб зоставити після себе 
насіння, щоб знову відтворити свій квіт у майбутньому… А мистецтво – це невигубний 
слід людства, його злети, його верхогір’я, на яких панує дух перемоги над смертю, дух 
незнищенності…» [2; С. 443].

 Філігранна робота майстра, увага до кожного слова, і, разом з тим, відкритість, смі-
ливість у відстоюванні своїх погляді, своїх цінностей та переконань – все це ми знаходи-
мо на сторінках роману, пор: «Уяви себе раптом катапультованим .. у далеке майбуття… 
Уяви себе там! Яким звідти постане для тебе цей наш собор, і фрески Софії, і мадонни 
Рубльова. Подивися звідти на них. Звідти склади їм ціну, дивовижним витворам генія 
людського! Чи не такими очима дивимось ми зараз на художні шедеври еллінів, етрус-
ків, майстрів давнього Єгипту…Час ущільнюватиметься, віки старітимуть, а мистецтво 
молодітиме вічно!» [2; С. 444].

 Роман «Собор» та інші твори Олеся Гончара привертають увагу читача чутливим 
ставленням автора до звичайних людей, до простих трударів, до юних, зрілих та старих, 
до всіх. До людини, до її душі. Потаємні мрії, прагнення та сподівання – все це помічав 
митець і переносив на папір. Його герої дуже різні, але ті важливі одкровення, які їхніми 
вустами до читача доносив автор, надзвичайно цінні для духовного прозріння та зрос-
тання, пор.: «Але тоді не знав, що то – зодчество, не знав, що те світло творінь, той голос 
невідомих будівничих був посланий із сивої давнини і для його душі, що й для неї голос 
той призначався. І хіба винен ти, що дивився на все те очима, які не вміли та й не бажали 
нічим дорожити, не розуміли, що перед ними скарби? Тільки згодом, згодом відчуєш це, 
пройшовши півсвіту дорогами руїн і страждань. А тоді, в часи великого очманіння, хіба 
що випадок уберіг тебе, що разом із такими ж, як і сам, юними завзятцями не пішов роз-
валювати собори..» [2; С. 383-384]. 

 О.Гончар називає той час – часом великого очманіння. Жахливий, жорстокий 
час, коли перевірялися на міць людські душі. Час справжніх мучеників за віру! Вони, 
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нескоренні кривавою тоталітарною машиною, показали приклад іншим, не зрадили сво-
їм переконанням, свідомо йшли до кінця! І переходили у вічність! 

 «Якщо людина дозволить іншим вимотати із себе душу, вона стає рабом» – ствер-
джує Д. Сосновська. І далі розмірковує: «Тому-то весь роман пронизує драматичний за-
клик: «Бережіть собори ваших душ». Собор в книзі Гончара постає глибоким символом. 
Собор-храм і собор-душа з’єднуються у сфері священнодіяння, взаємно обумовлюючи 
своє існування. Вони є притулком і захистом». «Собор – це образ і доповнення неба. .. 
Знищити собор – все одно що втратити світло» [3; С. 110, 114]. 

 Автор «Собору» вилив свій біль душі, і його почули небайдужі, які цей біль несли в 
собі, не завжди усвідомлюючи це. Адже це незагоєна рана, спільний біль, закарбований 
у духовній та культурній пам’яті народу. Його почули… І були вдячні… 

 Марія Зобенко у соїй книзі-дослідженні, книзі-сповіді «Українське небо Олеся Гон-
чара» наголошує:

 «Великий художник слова досліджував ДУШУ свого народу в ХХ столітті та задов-
го до референдуму й української революції духовно готував сучасників до свободи та не-
залежності Духу в земній цивілізації на порозі наступних віків» [5; С. 165]. Дослідниця 
відзначає «неперебутній вплив» на людські душі Гончарового слова, про його внесок у 
збереження та розвиток української ментальності. 

 Увага до славетних проявів українського духу на різних часових зрізах історичного 
розвитку нашого народу, рішучість у збереженні та плеканні духовних скарбів, любов 
до людей та Батьківщини – все це ми бачимо в «орлиному» «Соборі» Олеся Гончара. 
Цей твір нагадує нам про «дух величної вольності», спрямовує нас до вічності, до ві-
чних цінностей. Він, як велетенський дзвін, прагне пробудити нас, закликає ще і ще раз 
осмислити своє життя, благає нас «Собори душ своїх берегти, друзі… Собори душ!..». 
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ДУХОВНЫЕ ДОМИНАНТЫ УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В РОМАНЕ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА «СОБОР»

 В статье осуществлена попытка взглянуть на роман Олеся Гончара «Собор» в 
широком культурном измерении. Рассмотрено произведение как духовное завещание 
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автора. Роман представлен глазами современников. Особое внимание уделено прошлому 
нашего народа, в частности, казачеству.

 Уважение к славным проявлениям украинского духа на разных временных срезах 
исторического развития нашего народа, решимость в сохранении и преумножении 
духовных сокровищ, любовь к людям и Родине – все это мы видим в «орлином» «Соборе» 
Олеся Гончара.

 Ключевые слова: Собор, ценности, вечность, вера, национальные сокровища, ка-
зачество.
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SPIRITUAL DOMINANTS OF UKRAINIAN CULTURE IN THE NOVEL 
«THE CATHEDRAL» BY OLES HONCHAR

 The article attempts to take a look at Oles Honchar’s novel “The Cathedral” in a broad 
linguistic and cultural sense. The work is considered as a spiritual testament of the author. The 
novel is represented by the eyes of contemporaries. Particular attention is paid to the past of 
our people, in particular, the Cossacks.

 Honoring the glorious manifestations of the Ukrainian spirit at various time sections of 
the historical development of our people, the determination to preserve and cultivate spiritual 
treasures, love for people and the homeland – all this we see in the “eagle” “Cathedral” Oles 
Gonchar.

 Key words: Cathedral, values, eternity, faith, national treasures, Cossack. 
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LINGUISTIC COMPETENCE OF TSKHINVALI JEWS

There used to be a large Jewish diaspora in Tskhinvali, Georgia but the issues related to 
their linguistic competence have not been studied so far. The Jews living in Tskhinvali knew 
Georgian. According to their self-esteem they could understand and speak in Georgian fl uently, 
write and read without any problems. The situation was the same in terms of the Russian lan-
guage knowledge. In Tskhinvali Ossetians lived in the same neighborhoods as Jews, so Jews 
could understand and speak Ossetian; since the Ossetian alphabet is based on the Cyrillic 
script, they could even read and write in Ossetian but with a low competence. Families who 
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were believers could say prayers in Hebrew although it was the oral knowledge of prayers 
because most of them did not know Hebrew. 

Key words: Tskhinvali Jew, linguistic competence, Georgian Jew

In his work “Description of the Kingdom of Kartli” Vakhushti Batonishvili says: “On the 
edge of Didi Liakhvi there is a small town called Krtskhilvani; its kind residents are Georgians, 
Armenians and Jews” (2:370). 

Tskhinvali is located on the trade route that connects the North Caucasus to the towns of 
Kartli, so the favorable location attracted the Jewish population the main activity of which was 
trading. This is the reason why the Jews lived in Tskhinvali since the ancient times and ac-
cording to the census materials they sometimes exceeded the Georgian population (3:340). As 
O. Totadze says in “The Issue of Ossetians” published by Bakradze and Chubinidze in 1996, 
based on the 1886 census of housing, 3831 people lived in Tskhinvali among them 1135 Geor-
gians, 1953 Jews and 744 Armenians. Such a situation when the Jewish ethnic group was the 
majority of the Tskhinvali population and exceeded the rest ethnic groups living there, lasted 
even in the 20s of the twentieth century (1:216). 

As recognized in the scientifi c literature, the Georgian-Jewish relations has no precedent 
in the world because in Georgia the Jewish diaspora always had a possibility to live and de-
velop in peaceful conditions without persecution and harassment. As it seems the situation 
was the same regarding Tskhinvali Jews. However, there were few exceptions. For example, 
the newspaper “The Voice of a Jew” published in 1918 says that “during Passover celebra-
tions Ossetians incited by Bolsheviks attacked the villages of Tskhinvali, caused damage to the 
neighborhood of Jews, beat them up, robbed and burnt the houses”. In 1922 the South Ossetian 
Autonomous Region was created and from this period Ossetian and Russian ethnic population 
emerge in Tskhinvali. The archives of the President of Georgia preserve a document saying that 
the Jewish population expressed dissatisfaction over the fact that the state bodies of newly cre-
ated “South Ossetia” were not fair-minded and described it as “national antagonism” (3:342). 

Just like in other cities and municipalities of Georgia, Jews lived in one district in Tskhin-
vali that was called the Jewish district by the local population. In Tskhinvali, Jews founded a 
synagogue and a primary school. 

The speech of the Jews who were scattered in various parts of Georgia, including the study 
of the linguistic issues of Tskhinvali Jews, has never been in the agenda of scientifi c research. 
The reasons for this were: 1) The Soviet regime restricted the national expression of Jewish 
identity and that is why such studies were banned; 2) In independent Georgia the fi rst confl ict 
started in Tskhinvali and the Jewish residents of Tskhinvali still remaining after the fi rst migra-
tion wave (the 1970s) returned to their historical homeland in the 1990s.

According to the historical sources, it is not known what language was used by the Jews 
who came to Georgia. They lost their homeland and scattered all over the world. In the his-
torical sources it is indicated that it was easy for Saint Nino (IV century BC) to communicate 
with Mtskheta Jews because she spoke to them in Hebrew. However, this issue requires further 
research as it is commonly known that even in Israel Hebrew was used when praying but in the 
epoch of the second temple it was not the language of communication because Aramaic took its 
place may be due to the fact that Aramaic became a lingua franca in the region. 
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As mentioned, Tskhinvali Jews had a synagogue where they prayed in Hebrew and Arama-
ic. Most of the Jewish men could read the Torah, but very few could either speak or understand 
the Hebrew language. The level of their competence in Hebrew literacy was proportionate to 
their religiousness. So, mainly rabbis and their family members knew Hebrew together with the 
Jews who were strong believers. 

The residents of Tskhinvali were Ashkenazi Jews as well whose traditional diaspora lan-
guage was Yiddish (or Russian). They had a good command of spoken Yiddish but the compe-
tence in writing and reading was law or they did not have one at all. 

 It is known that the majority of Jews in Georgia were illiterate until the beginning of the 
twentieth century but after that period of time a part or Jews began to receive education. That is 
why it is not accidental that the Parliament of independent Georgia (1918-1921) had 3 Jewish 
members: M. Davarashvili, I. Eligulashvili and I. Goldman. 

In Soviet Georgia the Russian language became dominant. Despite the fact that the con-
stitution of Soviet Georgia considered Georgian as a state language, Russian was also used as 
a state language with an unoffi cial status in a number of fi elds. The knowledge of the Russian 
language was essential for the career advancement. The social prestige of Russian was much 
higher than the prestige of Georgian. The Russian language was also a language of inter-cul-
tural communication. In Tskhinvali, being a multi-ethnic and multicultural town, Russian was 
taking root very fast. The number of Russian nursery schools, schools and departments at the 
universities kept increasing during that period. Tskhinvali Jews preferred Russian preschools 
and secondary schools for their children because during that period it was quite problematic to 
start studying at the higher educational institutions in Georgia while in Russia there were a lot 
more universities and, therefore, more chances for students. The majority of the Jews who had 
fi nished Russian schools went to Russia to get higher education. In most cases even the Jews 
who had fi nished Georgian schools went to Russia to study at the university (5:38). By the high 
social prestige of Russian Tskhinvali Jews tried to emphasize the level of their education. Edu-
cated Jews became integrated into the society and they also had a wish to be actively involved 
in the country’s political and social life. So, Russian became their language for communication 
in most cases and they spoke Russian even in the families. 

Russian was the main language of communication for Ashkenazi Jews living in Tskhinvali 
as well. However, a part of Sephardi Jews (mainly those who had a university degree) who be-
came Russian-speaking used this language in the families. Mixed families in which one spouse 
was a Russian, Ukrainian or any other Caucasian Jew spoke Russian as well. Jewish families 
who started using the Russian language at home and spoke Georgian only in necessary cases, 
often used Georgian-Russian mix to communicate with Georgians. 

Jewish traders also used Russian very often because their activities were closely related to 
Russia. They imported goods from this country. 

Since the 70s of the last century Jews have been able to return to their historical homeland 
and in the 90s, after the restoration of Georgia’s independence, the diffi cult socio-economic 
situation and confl icts in Tskhinvali led resettlement of Jews in Israel or Russia. As a result, 
there were no Jewish families in Tskhinvali. Tskhinvali Jews living in Russia sometimes spoke 
Georgian in families (except for the Jews who were Russian-speaking even in Georgia) but the 
use of the Russian language became more frequent. Children who studied in Russia or were 
born there spoke mainly Russian. 
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During the period of living in Tskhinvali, Ossetians whose alphabet was based on the Cy-
rillic script lived near Jews, so Jews could understand Ossetian written texts but they were not 
good at writing and reading in Ossetian. Instead, they could understand the speech of Ossetians 
and even could speak in their language. Shota Rustaveli National Science Foundation of Geor-
gia fi nanced the project “Speech of Georgian Jews in Israel” in 2016. Recorded material ob-
tained within the framework of the project that includes the speech of Tskhinvali Jews migrated 
to Israel shows that they know Georgian, Russian and Ossetian very well. There are some cases 
when respondents consider Georgian, Russian and Ossetia to be their native languages. 

The majority of Tskhinvali Jews considered the Georgian language as the native language. 
Educated Tskhinvalians tried to follow the literary language norms. However, the speech of 
Tskhinvali Jews is mainly infl uenced by Kartlian dialect that is apparent at all the levels of the 
linguistic hierarchy – phonetic, phonological, grammatical and lexical. In addition, in their 
speech the linguistic characteristics that are based on Georgian but are common for all the Jews 
living throughout the county are attested, e.g. intonation, the loss of the case marker -s-s in the 
nouns in the dative case, etc. As for the Hebrewisms, their use is as frequent as in in the speech 
of Jews living in other parts of Georgia. 

Thus, during the period of living in Georgia, the majority of Tskhinvali Jews thought that 
their native language was Georgian; to their mind, they spoke, understood, wrote and read in 
Georgian fl uently. 

A part of Tskhinvali Jews considered Russian to be the native language. They thought that 
they could speak, understand, write and read in Russian fl uently.

Tskhinvali Jews could speak and understand Ossetian. Since the Ossetian alphabet is based 
on the Cyrillic script they had a moderate or low competence in writing and reading. 

A small part of the Jews who were believers knew Hebrew. In their opinion, all the believ-
ers had a high competence in writing and reading but only few dozens could speak and under-
stand at a very low level. 

A part of Ashkenazi Jews living in Tskhinvali knew Yiddish. They could speak and under-
stand it though the high competence was very rare. 
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МЕТАФОРИЧНІ ОБРАЗИ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ
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У статті досліджується метафоричний фрагмент польської мовної картини сві-
ту на прикладі найменувань душевних переживань радості як однієї із фундаменталь-
них емоцій людини. На основі поглибленого опису семантики і структури лексем, які 
утворюють ядро семантичного мікрополя радості, а також аналізу стійких слово-
сполучень, до складу яких входять іменники radość i wesołość, відтворюються образи 
досліджуваного психічного феномена у польській мовній свідомості. Встановлюються 
закономірності метафоричної концептуалізації найменувань емоцій, а також розкри-
вається роль метафори як універсального когнітивного засобу оцінки та інтерпретації 
внутрішнього світу людини.

Ключові слова: найменування емоцій, концептуалізація, метафора, семантика, мов-
на картина світу.

Емоції і почуття є невідʼємною складовою повноцінного існування людської осо-
бистості. За словами психологів, «сенс нашого існування має афективну, емоційну при-
роду... Не маючи емоцій, тобто не вміючи відчувати радості й печалі, гніву і провини, 
ми не були б у повній мірі людьми» [3: 16]. Водночас емоції, відіграючи важливу роль у 
житті людини, є досить складною галуззю з точки зору психологічного і лінгвістичного 
опису. Ця складність полягає передусім у тому, що досліджувані абстрактні наймену-
вання феноменів людської психіки не мають чітко окреслених денотатів і можуть бути 
описаними, головним чином, за допомогою мовних репрезентацій. Одним із провідних 
механізмів обʼєктивації категорій абстрактного порядку на конкретному рівні є мета-
фора. Саме вона є потужним когнітивним засобом відображення дійсності, дає змогу 
зіставляти і поєднувати у свідомості поняття, які є, на перший погляд, непоєднуваними, 
у результаті чого породжуються й функціонують у мові колокації, що позначають неви-
димі сутності внутрішнього світу людини.

Метою пропонованої розвідки є опис особливостей метафоричного втілення душев-
них переживань людини на прикладі назв радості у польській мові. Матеріалом для 
аналізу слугували сучасні лексикографічні джерела польської та інших словʼянських 
мов, паремійні збірники, Національний корпус текстів польської мови, а також праці у 
галузі психології емоцій і почуттів.

Актуальність пропонованого дослідження визначається тим, що воно відповідає 
провідним тенденціям сучасної світової лінгвістики, її прагненню до розгляду мови з 
антропоцентричних та когнітивних позицій і в контексті культури, конкретним виявом 
чого є встановлення, опис й аналіз мовних образів різних фрагментів дійсності, як мате-
ріальної, так і ідеальної.
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Радість, за словами Ю. Д. Апресяна, є однією з найважливіших людських емоцій, яка 
сприймається, поряд із коханням, як фундаментальна життєва цінність, оскільки людина 
народжується у світ, щоб радіти. Причому різні типи людей по-різному відкриті для неї, 
вона доступна переважно тим, хто здатний бачити й знаходити в житті світлі сторони 
[5: 312]. Ю. С. Степанов, описуючи найбільш значущі концепти російської культури, 
звернув увагу і на радість. Однак у перших рядках своєї словникової статті дослідник за-
значає: «…як не дивно, в моїх матеріалах, які я довгий час збирав і готував, не виявилось 
з цього приводу практично нічого… Концепт «радість» залишається погано описаним у 
російській і світовій культурі, та й загалом радість, за справедливими словами Г. Честер-
тона, є «невловимою матерією» [5: 303-304].

Згідно із психологічними дослідженнями, до основних активаторів радості належить 
задоволення певного бажання, досягнення поставленої мети тощо, а також передбачення 
реалізації бажання (передчуття), саме тому людина може відчувати радість, мріючи про 
щось [тж: 161]. Щоб відчути радість, особа мусить спочатку подолати перешкоди, які 
унеможливлюють це переживання. Навіть сам процес досягнення мети може приносити 
людині радість [3: 158].

Характерним для радості є досить швидке її виникнення, що наближує це пережи-
вання до афективних станів. Суб’єктивно досліджувана емоція переживається як миле, 
приємне, бажане й позитивне відчуття психічного комфорту та благополуччя. Як слуш-
но зауважує К. Ізард, радість загострює сприйняття світу, дозволяє нам захоплюватися 
та насолоджуватися ним. Радісна людина бачить світ у його красі й гармонії, сприймає 
оточуючих у їх найкращих проявах: «У ра дості і троянди червоніші, і фіалки блакитніші, 
і сонце яскравіше; навіть дощ, який за всіх інших умов був би прикрою перешкодою, під-
бадьорює або, навпаки, заспокоює нас. Саме в радості ми сприймаємо світ «крізь рожеві 
окуляри» [3: 176].

У стані радості людина зацікавлена в тому, щоб позитивний фактор діяв на неї яко-
мога довше. Аналізована емоція легко розпізнається, про її наявність свідчать посмішка 
і сміх. До основних соматичних характеристик радості належать, як правило, моторне 
збудження (жестикуляція, підстрибування, плескання в долоні), посилення кровообігу 
в дрібних судинах (капілярах), унаслідок чого з’являється відчуття теплоти, внутрішні 
тканини й органи починають краще постачатись киснем, і обмін речовин у них відбува-
ється інтенсивніше.

Досліджуване переживання, яке підносить людину у вищі сфери, окрилює її, нади-
хає на прекрасне, має в польській мові досить багатий арсенал своїх мовних виявів. Кон-
струюючи семантичне мікрополе радості, ми включили до нього одиниці, які виражають 
цей позитивно конотований стан людської психіки: radość, wesołość, uciecha, cieszyć się, 
przyjemność, rozkosz, zadowolenie, promienność, jaśnieć, jasny, pogodny, ciepły, rozchmurzyć 
się та словотвірно споріднені з ними одиниці. Найбільшою сполучуваністю характеризу-
ються іменники radość та wesołość.

Субстантив radość – найбільш загальний та універсальний у межах досліджуваного 
семантичного мікрополя, оскільки він позначає одну з фундаментальних емоцій, а також 
найчастіше використовується при тлумаченні інших лексичних одиниць цієї групи.

У словникових дефініціях пол. radość визначається або як відчуття, тотожне ве-
селості, утісі, щастю, або між ними встановлюються градуальні відношення, пор. 
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«radość – відчуття великого задоволення, веселості; веселий настрій; утіха, щастя» 
[SJPSz: 2, 12], «radość – це сильне відчуття задоволення й пожвавлення, викликане чи-
мось для нас приємним, тим, що ми любимо» [ISJP: 2, 409]. 

Відзначимо, що в польській мові, подібно як в українській та російській, лексема 
radość (укр. радість, рос. радость) уживається не лише на позначення позитивно ко-
нотованого психічного стану людини, а й по відношенню до особи або об’єкта, що ви-
кликають це відчуття, пор.: «Moją jedyną radością jest muzyka», «Dzieci są moją radością 
i dumą» [ISJP: 2, 409], пор. також: «Одна в мене на світі радість, моя Марусенька!» 
[СУМ: 8, 436], «Какая радость! Будет бал!» [СРЯ: 3, 779]. Але лише в українській та ро-
сійській мовах досліджуваний апелятив використовується у функції лагідного, ніжного 
звертання до кого-небудь, пор.: «Спасибі тобі, моя ти радосте, доленька моя хороша!», 
«Ты хочешь погладить собачку? Ну, хорошо, хорошо, радость моя!» [СУМ: 8, 436; СРЯ: 
3, 779 ].

Радість як базова емоція властива не лише людям, а й іншим живим істотам, пор.: 
«Pies skakał z radości», «Puzon (кличка собаки) zaczął szаleć, tańczyć, skomląc biegał od 
balkonu do drzwi wejściowych i z powrotem przez trzy godziny, póki nie znalazłem się w domu. 
Wtedy to powitanie, to łyskanie zębami w uśmiechach spod uniesionych w górę warg, ta radość 
szalona... My tak nie potrafi my się cieszyć!» (Waldorff J. Wybór pism).

Згідно із психологічними дослідженнями, як уже зазначалося вище, причиною ра-
дості є сприйняття об’єкта чи ситуації, яке ми поціновуємо як миле й бажане, і зацікав-
лені в тому, щоб позитивний фактор якомога довше на нас впливав. А. Вєжбіцка подає 
таку інтерпретацію пол. radość: «Радість – емоція, яку ми відчуваємо, коли констатуємо, 
що відбувається те, чого ми прагнули» [8: 62].

До зовнішніх проявів радості належать передусім активність, підвищений тон голо-
су, енергійна жестикуляція тощо, пор.: «Helcia i Stasio aż skakali z radości» (Korczak J. 
Król Maciuś Pierwszy), «...odpowiedzią był ogólny wybuch radości. Wszyscy klaskali głośno, 
pchając się w stronę barmanów» (Miller M. Pierwszy milion) та ін. Пор. також фразеологіч-
ні та пареміологічні одиниці, що виражають моторне збудження у стані радості: z radości 
mało nie połamał kości; tak się raduje, że aż przysiaduje [NKPP: 3, 13]. 

Інтенсивна радість може навіть супроводжуватися слізьми (łzy radości), пор.: «Tłum 
gapiów płakał z radości, a on, zapewne wciąż jęcząc, nadal podpierał mur» (Przebylska 
E. Dotyk motyla), «Z Magdaleną wołałem przez łzy radości: Rabbuni!...Nauczycielu kochany!» 
(Zawitkowski J. Jam sługa twój). Досліджувана емоція може зовнішньо й не виражатись, 
ідеться про стан, який кваліфікується як cicha radość, пор.: «Miłość ... pozwalała koncen-
trować się na trosce o tych, którzy zostali, a świadomość, że ocaleli od represji hitlerowskich, 
była powodem cichej radości» (Pawełczyńska A. Wartości i przemoc). 

Субстантив radość у польській мові, порівняно з іншими одиницями досліджуваного 
мікрополя, особливо рясно «обплетений» сіткою стійких образних словосполучень, що 
будуються за моделлю:

• «прикметник + іменник radość» на позначення різних проявів цієї емоції. Набір 
атрибутивних контекстів виражає досліджуване переживання як відносно інтенсивний 
(bezgraniczna, dzika, głęboka, gwałtowna, najwyższa, niezmierna, żywiołowa radość) і по-
зитивно оцінюваний людиною психічний стан (beztroska, błoga, doskonała, dziecinna, 
niebiańska, niekłamana, niewymowna, niezmącona, ożywcza radość). Словосполука słodka 
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radość маніфестує порівняння радості із солодким смаком, який має позитивну марко-
ваність;

• «іменник radość + іменник у Р. в.», що вказує на причину виникнення радості: ra-
dość istnienia, uczuć, życia та ін.;

• «іменник + іменник radość у Р. в.» (переважно у метафорично-метонімічному сен-
сі): chwile, dreszcz, fala, nadmiar, objawy, okrzyki, szał, szczyt, uśmiech, wybuch radości;

• «дієслово + іменник radość у З. в.» зі значенням каузації, що вказує на об’єкт дії: 
budzić / sprawiać radość, czuć / odczuwać radość, wywołać czyjąś radość тощо;

• «дієслово + іменник radość в О. в.»: błyszczeć, jaśnieć, kipieć, promieniować, napawać 
kogoś radością. Словосполучення podzielić się z kimś swą radością засвідчує бажання по-
ділитися цією позитивною емоцією з іншими людьми;

• «іменник radość у Н. в. (у функції підмета)»: radość bierze, chwyta, obejmuje, ogarnia, 
porywa kogoś, bije od kogoś, maluje się na twarzy, w oczach kogoś, rozpiera, rozsadza, 
przepełnia, zalewa czyjeś serce, trwa, rośnie, znika, wybucha та ін.

Наведені вище стійкі словосполучення свідчать про те, що субстантив radość у поль-
ській мові активно функціонує персоніфіковано й метафорично. У мовній картині світу 
поляків radość уявляється як: 

– субстанція (вода, вино), яка наповнює тіло людини: ktoś jest wypełniony / przepełniony 
radością, ktoś ma oczy pełne radości, coś napawa kogoś radością, radość upaja / zalewa kogoś, 
czyjeś serce, ktoś jest pijany z radości, ktoś wpada w radość, fala radości; tryskać wesołością. 
Пор. також: «Prawdziwe szczęście – takie, które sprawia, że radość musuje w tobie niczym 
bąbelki w najprzedniejszym szampanie – to rzadkie i cenne uczucie» (Cosmopolitan 05. 2005); 
«Ciepło i radość lały się z błękitnego nieba i złotego słońca» (Orzeszkowa E. Nad Niemnem);

– солодкий смак: słodka radość;
– вогонь: ktoś rozpala radość w kimś, radość tli się w sercu, czyjeś oczy iskrzą się radością 

/ z radości; radość płonie w kimś; jaśnieć / promieniować wesołością;
– сила, що підносить людину вгору, окрилює її; птах: radość podnosi kogoś na du-

chu, uskrzydla kogoś, komuś rosną skrzydła u ramion z radości, ktoś jest cały w skowronkach 
/ wniebowzięty / w sіódmym niebie тощо. Веселу людину окреслюють фразеологізми we-
soły jak ptaszek / jak szczygieł / jak śpiew skowronka / jak wiosenne słońce, wesół jak poranek 
wiosenny [NKPP: 3, 640-641], у яких наявне порівняння з птахами та із сонцем, світлом.

Паралелізм світло – сонце яскраво відтворює уривок роману «Селяни» В. Ст. Рей-
монта, пор.: «Dzień się zrobił jasny i pogodny, słońce świeciło od samego wschodu..., ze 
strzech kapało sznurami lśniących paciorków, a zlodowaciałe wody po drogach i rowach 
świeciły się kiej lustra, oszronіałe zaś drzewa roziskrzały się w słońcu..., czyste, niebieskie, 
pełne mlecznych, małych chmur, grało w słońcu... Poweselał cały świat». Варто відзначити, 
що напрямок «вгору» є позитивно маркованим з аксіологічної точки зору, тому позитивні 
емоції «скеровані» до неба, тоді як негативні, навпаки, вниз [7: 37, 40-41];

– із позитивною оцінкою пов’язана концептуалізація радості в польській мовній сві-
домості як світла, яке або опромінює людину, ніби сонце (błysk radości, radość opromie-
nia czyjąś twarz, promień / promyk radości), або, навпаки, міститься всередині (у душі, 
серці), пор.: ktoś promieniuje radością, oczy kogoś świecą się radością.

Пор. до певної міри синтетичний образ представлених вище асоціацій психічних ста-
нів з групи радості: «...radość buchała w nich pożarem, weselny ton rozbrzmiewał w duszach, 
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uskrzydlał mocą takiego szczęścia i tak rwał do podniebnego lotu, że nie wiedząc wybuchli 
namiętnym, nieprzytomnym zgoła śpiewem» (Reymont W. St. Chłopi).

Коли радість стає надто інтенсивною, наступає ніби «вибух» позитивної енергії: wy-
buch radości, radość tryska od kogoś, ktoś kipi radością, ktoś bucha rаdością тощо (лексеми 
wybuch, buchać, kipieć імплікують бурхливу радість як гарячу, киплячу субстанцію). Пор. 
також «Radość i upojenie tryskały znad pól porosłych zielonym zbożem» (Orzeszkowa E. Nad 
Niemnem).

Всеохоплюючу силу досліджуваного переживання виражають словосполуки szał ra-
dości, oszаleć z radości.

Однак, незважаючи на загальну позитивну маркованість радості, польська мова за-
свідчує контексти, які маніфестують певну, відносно негативну конотацію цієї емоції. 
Йдеться про словосполучення, в яких обстежуваний емоційний стан уявляється як не-
керована зовнішня сила, що з’являється спонтанно, без людської волі й захоплює, по-
лонить, проймає людину – radość chwyta / porywa kogoś тощо, пор. подібні контексти зі 
словом wesołość – wesołość chwyta / porywa kogoś.

Досліджуючи польські пареміологічні одиниці, до складу яких входить назва радос-
ті, можна констатувати наявне в них об’єктивне спостереження наївного мовця про не-
тривалість, швидкоплинність цієї емоції, після якої неодмінно прийде смуток, пор. często 
są radości początkiem żałości; ile radości, tyle żałości; krótka radość, a żal długi; nie ma 
radości bez smutku; nie ma radości, której by smutek pod rękę nie trzymał тощо [NKPP: 3, 
13], а також: «Każdej ziemskiej radości ten jest tylko skutek, że nas mocniej uderza tuż idący 
smutek» (Odyniec) [6: 2, 112]. Така конотація, на нашу думку, лежить в осонові релігійних 
уявлень, згідно з якими людина може бути вічно щаслива й радісна, лише потрапивши 
до раю, пор. також слова св. Августина: «Справжню радість можна собі тут приготувати, 
але відчути її можна лише у майбутньому житті. Тут немає радості без смутку й гіркоти» 
[тж: 114].

Підтвердженням того, що у польській мовній свідомості наявна негативна оцінка 
надмірно інтенсивної радості, веселості у плані потенційних, прогностичних небажаних 
наслідків, є також контексти, де, зокрема, веселість, коли вона стає надто інтенсивною, її 
незмінний атрибут – сміх – перетворюється у нищівну силу, що губить людину, пор. ktoś 
dusi się, pęka, umiera, kona ze śmiechu і под., пор. укр. лопнути / вмерти зі сміху тощо. 
Пор. також пареміологічні одиниці, до складу яких входять позначення розкоші як най-
вищої насолоди: rozkosz bólu nabawia; rozkosz nęta do złego; rozkosz przeciwna mądrości; 
rozkosz przychodząc smakuje, a odchоdząc katuje; więcej ludzi rozkosz zabija, niż morze lub 
wojna, а також rozkoszny jak popowa świnia, rozkoszuje się jak szczur w mące / jak żuk w 
krowim łajnie [NKPP: 3, 75-76].

Наші спостереження підтверджують і психологічні дослідження. Так, К. Ізард пише 
про «шкідливу» роль надмірно інтенсивної й довготривалої радості, оскільки в людини 
підвищується тиск, затрудняється дихання, червоніє обличчя й течуть сльози. Вчений 
зазначає: «Таким чином природа дає нам знати, що життя – це не нескінченна низка 
радісних переживань, що неможливо віднайти свою дорогу в житті, відчуваючи лише 
радість» [3: 157]. У цьому зв’язку варто також згадати думку відомого психолога проф. 
Є. П. Ільїна: «Вітаміни і сіль корисні для організму, але зловживання ними може при-
звести до захворювання чи отруєння. Так і з емоціями» [4: 100].
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Наведені твердження психологів, а також почуті від одного священика слова про те, 
що людині в земному житті варто остерігатися бурхливої, ейфорійної радості, у цьому 
випадку ще раз підтверджують, що в мові немає нічого необґрунтованого й випадкового.

На відміну від проаналізованих вище конституентів семантичного мікрополя радос-
ті, у яких значення емоції є примарним, польська мова засвідчує лексеми, у яких зміст 
цього позитивно конотованого душевного стану людини є похідним, секундарним. До 
таких назв належать: promienny «такий, що блищить, іскриться, випромінює світло», pro-
mienność, promienieć [SJPSz: 2, 894]; jasny «такий, що світиться, блищить; яскравий, за-
сліплюючий», «повний світла, сонця, добре освітлений, безхмарний», jaśnieć «видавати 
сильний, ясний блиск, сильно світитися» [тж: 1, 776]; ciepły «такий, що має середню тем-
пературу між холодним та гарячим», ciepło [тж: 1, 281-282]; pogodny «такий, який харак-
теризується хорошою погодою, сонячний, безхмарний», pogodnieć «ставати сонячним, 
безхмарним» [тж: 2, 729]; rozchmurzyć się «звільнитися від хмар» [тж: 3, 76] та деякі інші.

Усі ці лексичні одиниці поряд із наведеними значеннями здатні виражати вторинний 
метафоричний зміст по відношенню до стану радості, веселості, задоволення, кращо-
го настрою, які виступають або в ад’єктивних та вербо-номінальних конструкціях, або 
самостійно, пор. promienny / pogodny uśmiech, promienieć / jaśnieć radością; oczy rozpro-
mieniły się blaskiem; twarz mu się rozjaśniła na ich widok; ciepłe spojrzenie; jest komuś ciepło 
wokół serca; oczy jej z wolna pogodniały; na widok dziecka jej twarz się rozchmurzyła. Пор. 
також приклади з Національного корпусу польської мови: «Lider i duchowy przуwódca 
«okupantów», Jonathan Castle, promieniał z radości, że nareszcie wracają stare, dobre cza-
sy» (Przekrój 1995, nr 28), «Gdy wymawiał słowo «złoty», jaśniał, promieniał» (Żeromski S. 
Ludzie bezdomni), «Najmilejsza w życiu jest mama». Ta piosenka wydaje mi się śliczna. Może 
dlatego, że Urszulka kocha swoją mamę, jest z nią rozłączona, a jednak jest wesoła i pogodna» 
(Płomyk 1953, nr 11).

Отже, проаналізовані контексти й відтворені на їх основі образні, метафоричні вті-
лення радості дозволяють зробити висновок про те, що в польській мовній свідомості 
досліджуване приємне психічне переживання повʼязується з явищами навколишнього 
світу, які також мають позитивну оцінку, а саме – із солодким смаком, світлом, сонцем, 
теплом, ясною й безхмарною погодою. Визначальною рисою дологічного, міфологічного 
сприйняття людиною природного органічного світу є ототожнення себе із цим світом. 
Наслідком цього є те, що в мовленнєвому мисленні внутрішній світ людини моделюється 
за зразком зовнішнього, матеріального світу, тому основним джерелом «психологічної» 
лексики є лексика «фізична», яка використовується у вторинному метафоричному сенсі 
[1: 93]. Таким чином, семантичний аналіз назв емоційних станів на матеріалі словʼянських 
мов дозволяє стверджувати, що самим найменуванням образність не притаманна. Лише 
на основі їх сполучуваності зі словами, що належать до різних значеннєвих сфер, не 
пов’язаних безпосередньо із внутрішнім світом особи, вдається відтворити закріплений 
у мовній свідомості метафоричний «ореол» цих феноменів людської психіки. 
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МЕТАФОРИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ 
В ПОЛЬСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА

В статье исследуется метафорический фрагмент польской языковой картины мира 
на примере наименований радости как одной из фундаментальных эмоций человека. 
На основе углубленного описания семантики и структуры лексем, формирующих ядро 
семантического микрополя радости, а также анализа устойчивых словосочетаний, в 
состав которых входят существительные radość и wesołość, воссоздаются образы ис-
следуемого психического феномена в польском языковом сознании. Устанавливаются 
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закономерности метафорической концептуализации наименований эмоций, а также 
раскрывается роль метафоры как универсального когнитивного механизма оценки и ин-
терпретации внутреннего мира человека.

Ключевые слова: наименование эмоций, концептуализация, метафора, семантика, 
языковая картина мира.
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METAPHORICAL EMOTIONAL STATE IMAGES IN THE POLISH LANGUAGE 
PICTURE OF THE WORLD

This article examines the metaphorical fragment of the Polish language picture of the 
world on the example of namings of joy as one of fundamental emotions of the human being. 
On the basis of profound semantics and lexem structure description which form the core of joy 
semantic micro-fi eld as well as metaphorical phrases composition which includes lexem radość 
and wesołość analysis the examined psychic phenomena in the Polish language conscious-
ness images are recreated. Patterns of metaphorical morphological conceptualization of emo-
tion namings are discovered as well as the metaphor role as a universal cognitive evaluation 
mechanism and the inner world of a man interpretation. 

Key words: emotion naming, conceptualization, metaphor, semantics, language picture of 
the world.
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АНТРОПОМОРФНАЯ МЕТАФОРА
В ПОЭЗИИ БЕЛЛЫ АХМАДУЛИНОЙ

В статье рассматриваются различные случаи функционирования антропоморфной 
метафоры в творчестве одного из наиболее ярких представителей поэзии «шестиде-
сятников» – Беллы Ахмадулиной. Сделан вывод, что поэтесса активно использует гла-
гольную метафору, антропоморфную деталь, различные виды антропоморфных эпи-
тетов, реализуя принцип отделённости от человека, перенесения во внешний мир его 
внутренних свойств, качеств и состояний, автономизации частей человеческого тела и 
т. п. В ряде случаев антропоморфизм приобретает текстообразующую функцию.

Ключевые слова: антропоморфная метафора, олицетворяющая деталь, реализа-
ция метафоры, риторическое обращение, онимизация апеллятива.



29

Исследователи указывают на то, что при характеристике особенностей поэтическо-
го идиостиля того или иного автора чрезвычайно важную роль выполняет анализ спец-
ифики функционирования в его текстах тропов как единиц поэтического языка (ПЯ), 
«установление специфических признаков тропеических средств, связанных с их тексто-
вым употреблением» [7: 10]. Особый интерес для изучения представляет метафора как 
лингвостилистический и композиционный прием, характеризующий поэтический язык 
в системе конкретного идиостиля.

Целью нашей статьи является анализ функционирования антропоморфной метафо-
ры в творчестве одного из наиболее ярких представителей поэзии «шестидесятников» – 
Беллы Ахмадулиной.

Антропоморфная метафора является частным случаем олицетворения, при котором 
неодушевлённый объект или явление наделяется не просто свойствами, качествами, 
способностями живого существа, но именно человеческими свойствами, уподобляется 
человеку, «очеловечивается».

Вопрос о роли и функциях олицетворения в поэтическом тексте уже становился 
предметом внимания филологической науки. Ему посвящён отдельный раздел коллек-
тивной монографии «Очерки истории языка русской поэзии ХХ века: Тропы в индиви-
дуальном стиле и поэтическом языке» [7], где рассмотрены как общие теоретические 
вопросы, связанные с языковыми признаками олицетворения, его соотнесённостью и 
взаимодействием с другими тропами, универсальными моделями и т. п., так и функ-
ционирование олицетворения в идиостиле ряда конкретных авторов – И. Анненского, 
С. Есенина, Б. Пастернака, Н. Рубцова, Н. Матвеевой, Б. Ахмадулиной. К проблеме ис-
пользования родовых грамматических значений слов при олицетворении обращались 
И. А. Ионова [3] и Е. А. Скоробогатова [8]. В монографии Я. И. Гина [2] дано грам-
матическое обоснование родо-половой мотивации при олицетворении на фольклорном 
материале. В статье Л. П. Черкасовой «Выражение антропоморфности в лирике Б. Па-
стернака» [9] представлен образец анализа средств создания антропоморфной метафоры 
в поэзии Б. Пастернака.

В коллективной монографии «Очерки истории языка русской поэзии ХХ века: Тропы 
в индивидуальном стиле и поэтическом языке» [7] охарактеризованы универсальные мо-
дели олицетворения. При этом наиболее универсальным способом создания олицетво-
рения авторы справедливо называют «прием “перевёртывания” реальных связей между 
человеком и окружающим его миром», выделяя такие его виды, как «перестановка свя-
зей и соотношений человека и природы» [7: 48], «перемена связей и позиций элементов 
зафиксированной ситуации» и «обращение к неодушевлённому объекту» [7: 53]. Все эти 
способы олицетворения можно найти в поэзии Ахмадулиной. В большинстве случаев 
они связаны с использованием в тексте антропоморфоной метафоры.

Часто основу антропоморфизма составляет приписывание неживому объекту или 
даже абстрактному понятию способности к человеческим действиям, выраженной гла-
гольной метафорой: Встревожится квартира ваша… («Нежность») [1: 22]; …врасплох 
нас наблюдала необъятность… («Памяти Бориса Пастернака») [1: 62]; …сам самовар 
нам чай нальет в стаканы («Симону Чиковани») [1: 67]; Как грубо шутит первый день 
апреля!; Стихи всегда приврут… («Зачем он ходит? Я люблю одна…») [1: 246–247]; 
Город знает про сговор и тоже придет; Этот город, к высокой допущенный встрече, 
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/ сострадания просит, а делает вид… («Рвно полночь, а ночь пребывает в изгоях…») 
[1: 268–269]; Три кресла, стол, диван за ловлею рубина / участливо следят («Дворец») 
[1: 346]; Гром отвечал ему («Гроза в Малеевке») [1: 347]; Но так играет в шахматы 
эпоха… («Надпись на книге») [1: 522]. 

Использование глагольных метафор является, по нашему наблюдению, самым регу-
лярным способом создания олицетворения у Ахмадулиной, что вполне характерно для 
русской поэтической традиции в целом.

Объекты внешнего мира активно взаимодействуют с лирической героиней Ахмаду-
линой и одушевляются в соответствии с её мировосприятием: Я знала: электричество 
строптиво, / за что его и невзлюбил ремонт <…> Будильник мой давно был невменяем 
/ И жил по усмотренью своему <…> Вдруг оживился телефон разбитый – / соперник 
съединенья голосов («Видение розы») [1: 368]; Нас одурачил нынешний сентябрь / с наи-
вностью и хитростью ребенка («Нас одурачил нынешний сентябрь…») [1: 28]. В сти-
хотворении «Непослушание вещей» душевное состояние лирической героини передаёт-
ся через персонификацию «непослушных» вещей, чей норов крут [1: 199–200].

Использует поэтесса и принцип «перевёртыша», реализуемый через приём «пере-
мены мест значимых элементов высказывания или предложения в позиции субъекта и 
объекта» [7: 50]: …любой предмет глядит с кокетством женским, / красуется, следит 
за каждым жестом, / нацеленным ему воздать хвалу («Ночь») [1: 78].

Ахмадулина активно использует принцип отделённости от человека, перенесения во 
внешний мир, автономизации его внутренних свойств, качеств и состояний: …их страх 
глядит на нас… («Ивановские припевки») [1: 333–334]; …зрачком суровым / любовь моя 
глядит из темноты! («Ночь») [1: 79]; Ум изнемог и ослабел…; Возрос мой голос и на-
прягся («Посвящение») [1: 534]; Всё чаще голос твой… – / из чащ каких? Из кущ? – / при-
ходит в сны мои, / прощая… окликая… («Всё чаще голос твой…») [1: 528]. Конечно, в 
ряде случаев при очевидности использования приема персонификации антропоморфизм 
можно оспорить, в последнем же из приведенных примеров его присутствие не вызывает 
сомнений.

Нередко в поэзии Ахмадулиной подвергаются автономизации и антропоморфизации 
отдельные части человеческого тела: Лоб … пал ниц и возлежит. Ладонь – его носитель. 
/ Под заумью его не устоял хребет («Так запрокинут лоб, отозванный от яви…») [1: 342]; 
Играла бы ладонь вещицей золотою <…> и был бы дну воды даруем ключ ладонью… 
(«Ларец и ключ») [1: 343]; Лоб занимался помысла ростком; Лоб предавался черноплод-
ной тьме; Возбредил лоб, приняв часу в шестом / за свой успех поспешность кофеина («Я 
возжигала в полночь две свечи…») [1: 529]; …в латунь влюблённая рука, / рука, пленён-
ная латунью («Экспромт Кобе Гурули») [1: 537]. В последнем примере очеловечивание 
осуществляется за счет использования антропоморфных метафорических эпитетов. По-
добные средства наделения неживых объектов человеческими качествами представле-
ны в поэзии Ахмадулиной достаточно широко: Я глажу тонкую калину / по загорелому 
стволу («Садовник») [1: 56]; …семь грустных дней («Зачем он ходит? Я люблю одна…») 
[1: 246–247]; Мне дан талант – её талант любить: / капризный, вольный, с прочими 
не схожий («Ночное посвящение») [1: 523]; Грипп в октябре – всевидящ, как Господь 
(«Вступление в простуду») [1: 59]. В последнем случае антропоморфизация поддержи-
вается также использованием соответствующего сравнения.
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Нередко встречается и комбинация средств антропоморфизма. Например: …где 
шприц свирепствует гуманный… («В реанимации туманной…») [1: 535] (на очеловечи-
вание работает и прилагательное, выступающее в функции определения, и глагол-ска-
зуемое).

Функцию создания антропоморфизма может выполнять метафорический эпитет, вы-
раженный существительным и являющийся в тексте приложением: Не пожелал отве-
тить на вопрос / садовник-лоб, имеющий в виду / вот этих строк невзрачное растенье. 
Подобный приём в поэзии Ахмадулиной используется регулярно: Шпиль-судия, прости! 
(«Рига») [1: 545]; Смысл-незнакомец («Я лишь объём, где обитает что-то…»)» [1: 242]; 
День-Свет («День-Рафаэль») [1: 231]; сад-всадник; сад-охранитель («Сад-всадник») [1: 
232–233]; Друг столб; столб-конфидент («Друг столб») [1: 255]; день-злодей («Иванов-
ские припевки») [1: 332]; звук-подкидыш; звук-приёмыш («Постоялец вникает в реестр 
проявлений…») [1: 341]; Под горой – дом-горюн, дом-горыныч живет, / от соседства-
родства упасённый отшибом («Под горой – дом-горюн, дом-горыныч живет…») [1: 
307]. В этом ряду обращают на себя внимание словосочетания брат-комната («Ночь на 
30-е апреля») [1: 252]; День-Божество; День-Совершенство («День-Рафаэль») [1: 231]; 
волокита-рыцарь («Вошла в лиловом в логово и в лоно…» [1: 324], отличающиеся родо-
вой рассогласованностью.

В стихотворении «Мазурка Шопена» развертывание антропоморфной метафоры 
связано с использованием олицетворяющей детали – характерного для поэзии ХХ века 
общепоэтического приема. Ахмадулина выстраивает целый ряд таких не просто олице-
творяющих, а именно очеловечивающих деталей, связанных с ключевым антропоморф-
ным эпитетом-приложением: у девочки-мазурки появляются различные человеческие 
атрибуты – голова, плечи, руки, лицо: …стояла девочка-мазурка, / покачивая головой; с 
бедными плечами, / по-польски личиком бела, / разведала мои печали и на себя их при-
няла?// Она протягивала руки… [1: 18].

Использование антропоморфной детали является регулярным в поэзии Ахмадули-
ной. Например: …доверчивый недуг / к ней обращает руки? («Зима») [1: 50]; Где хруст 
и лязг возьмут уменья и терпенья, / чтоб дланью не схватить и не защелкнуть пасть? 
(«Ларец и ключ») [1: 343]; …дуб длани воздевал, как мученик в костре («Гром в Ма-
леевке») [1: 347]; Нередко такая деталь оказывается включённой в состав генитивной 
метафоры, в которой используется родительный принадлежности: голосок предмета 
(«Ночь») [1: 78]; жест зимы («Зима») [1: 50]; …уста / снегопада, обрыва, куста («Не-
мота») [1: 80]. В некоторых случаях родительный падеж в составе генитивной метафо-
ры имеет значение субъекта или носителя признака: гнев граммофона; Мы-то любимцы 
созвездий; баловни / беды дарующей, пристальной силы («Крепнет и множится вихрь, 
обрывающий…») [1: 544].

Нередко функцию создания антропоморфизма в текстах Ахмадулиной выполняют 
риторические обращения к предмету, явлению или чувству как очеловечиваемому объ-
екту. Например: О одиночество, как твой характер крут! («По улице моей который 
год…») [1: 21]; О боль, ты – мудрость («Болезнь») [1: 51]; Смотри, природа…; Ну что 
ж, земля, сегодня – отдых мой…; Прощай, соблазн воскресный! («Воскресный день» 
[1: 52–54]; Как строить твой портрет, дородное палаццо? («Портрет, пейзаж и инте-
рьер») [1: 350]; Не мучь, о музыка, не снись! («Посвящение») [1: 533]; Театр, клянусь, я 



32

не умру, покуда / не отслужу твоих восьми колонн…; Театр, но что меня с тобой свело? 
(«И волос бел, и голос побелел…») [1: 547–548]; Ударь в меня, как в бубен, не жалей, / 
озноб, я вся твоя! Не жить нам розно! («Озноб») [1: 576] (выделено нами. – Е. К., А. К.). 

Порой стихотворение целиком строится в форме риторического обращения лири-
ческой героини к некоей неживой субстанции, переводя её в ранг полноценного собе-
седника («Звук указующий» [1: 243]; «Луне от ревнивца» [1: 247–249] и др.). Одним из 
наиболее ярких примеров подобного рода может служить основанное на принципе авто-
номности, отделённости от человека, перенесения во внешний мир его чувств (в данном 
случае чувства любви), стихотворение «Любовь моя, Ваш день рожденья…» [1: 538], в 
котором любовное чувство персонифицируется, а олицетворение выполняет текстообра-
зующую функцию. Темой этого стихотворения является рождение любви лирической ге-
роини, восход любви и осознание её как основы бытия, соединяющей бренное и вечное, 
земное и небесное: Любовь моя, Ваш день рожденья / я ныне начала, когда / в свой срок, 
сокрытая от зренья, / взошла полночная звезда. <…> Рассвет июльских первых суток, / 
безумная, я приняла / за Ваш триумф, за мой поступок / во славу Вашего числа [1: 538]. 
Не случайно поэтесса использует заглавную букву в написании местоимений «вы» и 
«ваш»: Любовь моя, Ваш день рожденья…; …о Вас молился бред строки; Всё, что меж 
мной и Вами было…; …светило / сбылось и относилось к Вам; …за Ваш триумф, за мой 
поступок / во славу Вашего числа; …я – Ваша выдумка, я вздор; … неразлучны Вы и я 
(выделено нами. – Е. К., А. К.) [1: 538]. 

Персонифицируя, антропоморфизируя любовное чувство, поэтесса обожествляет 
его. С этой же целью в самом начале стихотворения используется интертекстуальный 
элемент (аллюзия к евангельскому тексту), который работает на это обожествление, 
уравнивая роль любви в жизни лирической героини (и, пожалуй, человека вообще) с той 
ролью, которую сыграл Христос в истории человечества: Любовь моя, Ваш день рожде-
нья / я ныне начала, когда / в свой срок, сокрытая от зренья, / взошла полночная звезда 
(выделено нами. – Е. К., А. К) [1: 538]. Восход полночной звезды ассоциируется в данном 
контексте с Вифлеемской звездой, «провозгласившей» о рождении мессии. А выраже-
ние Ваш день рожденья / я ныне начала…, усиливая подобную ассоциацию, соотносит 
историю рождения любви лирической героини с началом летосчисления от Рождества 
Христова. Идея обожествления любви поддерживается и далее в тексте стихотворения, 
находя непосредственное выражение в его последней строфе: И раздается смех небес-
ный, / я знаю: день житья-бытья / что значит по сравненью с бездной, / где неразлучны 
Вы и я? (выделено нами. – Е. К., А. К) [1: 538]. Вполне очевидно, что слово «бездна» в 
данном контексте является синонимом вечности.

В некоторых случаях неодушевленный объект становится участником внутритексто-
вого диалога: Дом клялся мне, что никогда / он этой женщины не видел. / Он говорил: – Я 
пуст. Я пуст. – / Я говорила: – Где-то, где-то… / Он говорил: – И пусть. И пусть. / Вхо-
ди и позабудь про это («Твой дом!) [1: 26]; «Возьми!» – сказала мне природа / о чистых 
струях родника; – Ну пей же, пей, – земля просила, – / купайся, запускай суда. / – Да, 
да, – сказала я, – спасибо, / какая чистая вода («Глубоким голосом пророка…») [1: 54]; 
Окликнул семинар: «Куда идешь, Иван?» / «На Кубу, семинар, всё наше устремленье». 
/ Дивится семинар столь дальним именам («Ивановские припевки») [1: 333]. В диало-
ге лирического героя с олицетворяемым объектом, полагает А. Г. Нарушевич, наиболее 
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четко проявляются признаки «олицетворения психологического вида» [6: 90]. Как по-
казала И. И. Ковтунова [4], поэтический текст обладает повышенной диалогичностью, в 
нём «возможны обращения к любым вещам, существующим в мире», к лицам и не лицам 
[4: 96]. Приведенные нами примеры позволяют говорить о том, что в текстах Ахмадули-
ной встречаются не только многочисленные обращения к неодушевленным объектам, но 
и случаи стилизации реального диалога.

Наряду с традиционными способами Ахмадулина использует и менее регулярные. 
Так, в её стихах встречаются единичные примеры, когда основой антропоморфизма ста-
новится онимизация апеллятива: Где о Театре речь – там нет моей гордыни; Опять 
Театр возжег возвышенные свечи… («Александру Моиссевичу Эскину») [1: 539]; Я хочу 
Театра / восславить неземные сны («Пишу – весь день, всю ночь, всё утро…») [1: 532]. 
Я с Ёлкой бедною прощаюсь: / ты отцвела, ты отгуляла. / Осталась детских щёк пры-
щавость / от пряников и шоколада («Изгнание Ёлки») [1: 365]. В некоторых случаях 
в используемой в текстах Ахмадулиной фигуре обращения происходит трансформация 
топонима в антропоним: О Латвия моя, пребудешь ты сохранна («О Латвия моя, не 
тот я, кто своею…») [1: 382]; О Латвия моя, куда-то переносит / сюжет судьбы меня, 
прельщая и маня <…> О Вентспилс, моря брег и каждый камень знают / всё то, чего 
узнать не смею, не смогу («О Латвия моя, куда-то переносит…») [1: 383]; Как я люблю, 
о Рига, / все острия твои, пронзившие восход («Рига») [1: 545].

Одной из характерных особенностей картины мира Ахмадулиной является представ-
ление о единстве и слитности не только всего живого, но и вообще всего сущего. Под-
тверждением этого становится широкое использование поэтессой наряду с приёмами 
персонификации и антропоморфизма противоположных приемов – овеществления и зоо-
морфизма (реже фитоморфизма). Так, в стихотворении «Воздух августа: плавность услад 
и услуг…» подобное мировидение находит вербальное выражение в последней строфе, 
где у лирической героини – женщины, которая не только душой, но и, кажется, всем телом 
реагирует на изменения, происходящие в природе, в убывающем лете, появляются зоо-
морфные признаки: Сквозь растенья, сквозь хлесткую чащу воды, / принимая их в жабры, 
трудясь плавниками, продираюсь… (выделено нами. – Е. К., А. К) [1: 241]. В стихотворе-
нии «Зачем он ходит? Я люблю одна…» антропоморфная и зооморфная сущности «ужива-
ются» внутри лирической героини, сохраняя определенную автономность: Но пёс во мне, 
хоть принуждён солгать, / загривок дыбит и таит рычанье [1: 246].

Интересный пример олицетворения, выполняющего сюжетообразующую функцию, 
находим в поэме Ахмадулиной «Сказка о Дожде» [1: 577–585], где использован широкий 
спектр средств антропоморфизации. В частности, дождь персонифицируется благода-
ря превращению апеллятива в оним и включению олицетворяемого объекта (Дождя) в 
диалог. В тексте реализован приём актуализации внутренней формы стёртой языковой 
метафоры «дождь идет». (Анализ этой поэмы дан в статье: [5]).

Прием реализации метафоры в качестве средства создания антропоморфизма встре-
чается у Ахмадулиной нечасто, но его использование всегда обращает на себя внимание. 
Так, в стихотворении «Вошла в лиловом в логово и в лоно…» реализуется в буквальный 
план метафорическое название цветов «анютины глазки»: Анютиных дикорастущих гла-
зок / здесь вдосталь, и, в отсутствие Анют, / их дикие глаза на скалолазов / глядят, 
покуда с толку не собьют [1: 323].
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Интересные примеры антропоморфизации можно найти в стихотворении «Вокзаль-
чик» [1: 353–355], жанр которого не квалифицируется поэтессой как сказка, но которое в 
то же время начинается традиционным сказочным зачином, играющим в тексте роль ве-
дущего средства антропоморфизации неживого объекта, давшего название всему тексту: 
Сердчишко жизни – жил да был вокзальчик [1: 353]. «Оживают» и «очеловечиваются» в 
данном тексте и другие объекты вокзального мира (Горбы котомок на перрон сходили. / 
Их ждал детей прожорливый привет; Поила площадь пьяная цистерна), и человеческие 
проявления, качества и чувства (Сновала прыткость, супилось терпенье…; торгует ге-
оргинами зевота; пинает лютость муку душ звериных), и природные явления и объекты 
(…прилив заманчиво и гадко / подводит счёт былому барахлу…; рябины радость), и 
предметы привычного обихода (…то ль вождь беды, то ль вестник подневольный, / ка-
кого одинокого гиганта / сиротствует башмак на берегу?; франтит и бредит импорт 
домотканый). Использование приёма антропоморфизма наряду с другими приемами по-
зволяет Ахмадулиной передать гнетущее состояние души лирической героини, связан-
ное с восприятием ею реальности начала 90-х годов на фоне размышлений о вечности.

Подытоживая вышесказанное, отметим, что в поэзии Ахматовой широко представ-
лен прием антропоморфизма, создание которого связано с использованием антропо-
морфной метафоры разных типов. Поэтесса активно использует глагольную метафору, 
антропоморфную деталь, различные виды антропоморфных эпитетов, реализуя принцип 
отделённости от человека, перенесения во внешний мир его внутренних свойств, качеств 
и состояний, автономизации частей человеческого тела и т. п. В ряде случаев антропо-
морфизм приобретает текстообразующую функцию.

Полагая, что данная статья не исчерпывает заданной темы, перспективу исследо-
вания видим как в более детальном анализе в данном аспекте отдельных произведений 
Ахмадулиной, так и в характеристике других тропеических средств в ее поэзии.
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АНТРОПОМОРФНА МЕТАФОРА В ПОЕЗІЇ БЕЛЛИ АХМАДУЛІНОЇ
У статті розглядаються різноманітні приклади функціонування антропоморфної 

метафори у творчості одного з найбільш яскравих представників поезії «шістдесят-
ників» – Белли Ахмадуліної. Автори дійшли висновку, що поетеса активно використовує 
дієслівну метафору, антропоморфну деталь, різні види антропоморфних епітетів, реа-
лізуючи принцип відокремленості від людини, перенесення у зовнішній світ її внутрішніх 
властивостей, якостей та станів, автономізації частин тіла людини та ін. У деяких 
випадках антропоморфізм набуває текстоутворюючої функції. 
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ANTHROPOMORPHIC METAPHOR IN BELLA AKHMADULINA’S POETRY
The article deals with various cases of the functioning of the anthropomorphic metaphor 

in the works by Bella Akhmadulina, one of the most prominent representatives of the poetry of 
the “sixties”. It is concluded that the poetess actively uses the verbal metaphor, anthropomor-
phic detail, various types of anthropomorphic epithets, realizing the principle of separation 
from a person, transferring their inner properties, qualities and states to the outside world, 
autonomization of parts of the human body, etc. In some cases, anthropomorphism acquires 
text-forming function. 

 Key words: anthropomorphic metaphor, personifying detail, realization of metaphor, rhe-
torical appeal, onymization of appellative.
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 ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЯЗЫКОВОЙ РЕФОРМЫ В СОВРЕМЕННОМ ИРАНЕ

Данная статья посвящена особенностям языковой реформы в Иране. Здесь рассма-
тривается история и деятельность Академии персидского языка и литературы – го-
сударственного органа, действующего на территории современного Ирана, основной 
целью которого является замена иностранных слов, наличествующих в современном 
персидском языке, эквивалентами из ресурсов самого языка.

 Ключевые слова: персидский язык, Академия персидского языка и литература, язы-
ковая реформа, Иран, заимствования. 

 Современная персидская лексика, будучи продуктом ряда эпох, формировалась 
постепенно, начиная с глубокой древности и вплоть до настоящих дней. В словарном 
составе персидского языка существуют слова, возникшие в разное время, в результа-
те разных путей формирования и различных способов её пополнения. Но, безусловно, 
как и во многих языках, одним из главных и наиболее интенсивных процессов разви-
тия персидского языка является заимствование иноязычной лексики. На данном этапе 
своего развития современный персидский язык претерпевает некоторые изменения. Это 
касается в первую очередь его лексического состава, поскольку политика, проводимая в 
последние несколько десятилетий государством Ирана, направлена на очищение языка 
от заимствований.

Языковая реформа в современном Иране представляет собой первоначально придер-
живание тенденции пуризма – стремления к чистоте литературного языка и изгнания 
всяких посторонних элементов. Главной целью проводимой реформы является освобож-
дение лексического состава языка от заимствований, будь то арабских или европейских 
и замена их элементами самого языка, т.е. исконно персидским словами.

Пуризм лежит в основе деятельности АПЯиЛ – Академии персидского языка и ли-
тературы – государственного органа, основной задачей которого является разработка 
новой терминологии с учетом подбора подходящего эквивалента для заимствований из 
других языков терминов.

Академия персидского языка и литературы была создана 20 мая 1935 года под назва-
нием «Академия Ирана» по инициативе Реза-шаха при активном содействии премьер-
министра Мохаммеда Али Форуги и писателя и политика Хекмата Ширази, которые 
взяли на вооружение многие идеи Ататюрка, создавшего в 1932 году Турецкое линг-
вистическое общество. Одной из целей, которые преследовал Реза-шах при создании 
Академии, была «очистка» персидского языка от заимствований из арабского и француз-
ского языков и замена их персидскими эквивалентами. 

Политика языкового пуризма в Иране – политика, направленная на очищение персид-
ского языка от многочисленных заимствований, прежде всего арабских. После арабского 
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завоевания в VII в. н. э., несмотря на то, что язык завоевателей был из совершенно дру-
гой языковой семьи, иранцы тем не менее стали массово заимствовать арабские слова 
из самых разных сфер лексики. Прежде всего, заимствовалась религиозная и научная 
лексика, хотя из арабского проникли и многие базовые слова. 

Как известно, взаимовлияние языков может осуществляться на разных уровнях и 
проявляться в разном количестве. Известно, что наиболее подвижным и проницаемым 
уровнем языка является лексика. Изменения, происходящие на других языковых уров-
нях, как правило, возникают под воздействием лексических заимствований. «Иноязыч-
ные фонетические и грамматические явления, словообразовательные элементы проника-
ют в язык-реципиент только вместе с лексикой и через лексику. Кроме того, язык может 
усвоить столь большое количество иностранных слов, принадлежащих к определённым 
структурным типам, что и сами эти структурные типы окажутся вошедшими в заимству-
ющий язык». [4,63]

Процесс заимствования иноязычной лексики наблюдался в персидском языке с древ-
нейших времён и не прекращается поныне. Двадцать пять веков языковых контактов 
персидского языка с другими языками оставили глубокие следы на современном словар-
ном составе. Источники заимствований в историческом процессе развития языка сме-
няли друг друга. Однако, наибольшее влияние на словарный состав персидского языка 
оказал безусловно арабский язык, который распространился на территории Ирана после 
завоевания его арабами в VII веке.

Как становится ясно из работ по истории Ирана, завоевательные походы арабов на 
север были задуманы ещё при пророке Мухаммеде, но развернулись, приняв характер 
решительных и почти непрерывных военных действий, уже после его смерти в 632 г. Так 
в 637 г. в битве при Кадиссии арабы разгромили войско Сасанидов. В ходе этого сраже-
ния были завоевана столица Сасанидского государства – Ктесифон (Медаин). А в 642 г. 
в битве при Негавенде (недалеко от Хамадана) был разгромлен последний сасанидский 
шах Иездигерд III. Именно эта битва и явилась решающей в истории Ирана. С этого вре-
мени Иран попал под сильное влияние арабов.

Завоеватели – арабы по культурному уровню были ниже покорённых ими иранцев, 
ниже как в смысле стадии общественного развития, так и в отношении материальной и 
духовной культуры. Ислам и арабский язык насильственным образом насаждались на 
завоёванных территориях. Арабский язык и алфавит стали использоваться повсюду, а 
любая другая книга, кроме Корана, отбрасывалась в сторону, а порой и сжигалась. 

В таких условиях вполне объяснимо распространение и употребление арабского 
языка. Вот что отмечает Х. Хашимбеков по этому поводу: «Подобно латинскому и гре-
ческому языкам в Европе, традиционным источником пополнения и обогащения лекси-
ческого состава многих восточных языков, в далёком и недавнем прошлом длительное 
время был арабский язык». [5,179]

Известный востоковед – тюрколог А.И. Кононов пишет: «Арабский язык – латынь 
Востока в средние века был языком религии, науки, школы и администрации». [2,8] Од-
нако, следует отметить, что арабская лексика стала проникать в литературный персид-
ский язык спустя почти два с половиной века после начала арабского нашествия – с 
середины и второй половины XI века. Именно с этого периода в персидский литератур-
ный язык широкой струёй вливаются сотни арабских слов, связанных, прежде всего с 
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религиозными, административными, политико-экономическими сферами общественной 
жизни. Заимствуются также термины науки, культуры, военного дела, городского и сель-
ского быта. В числе первых арабских слов были такие, как   -мечеть,  -мусульма-
нин,   - Коран,  -жертва, - -султан,   -служба,  -книга, - -арест,   
-расход,  -богатство,  -изображение,  -владение и др. [6, 261]

 Некоторые из этих слов так прочно вошли в словарный состав персидского языка, 
что вытеснили тем самым свои персидские эквиваленты. Так, арабские слова  -мёд, 

 -танец,  -разрешение,  -разрез,  -владение вытеснили соответствующие 
персидские слова    , которые превратились в малоупотреби-
тельные слова. 

Уже в тридцатых годах ХХ века в Иране начинает проводиться политика «очище-
ния» персидского языка сначала от тюркизмов и европеизмов, а затем и от арабизмов. 
Сторонники «очищения» пытались вернуться к персидскому языку доисламского пери-
ода, изгоняя из словаря органично вошедшие в язык арабские слова, в том числе и те, 
которые не имели персидских эквивалентов. Взамен придумывались новые слова или 
вводились архаизмы. Созданием неологизмов стала заниматься специально созданная 
для этих целей   (Академия), основанная в 1935 году. Ее деятельность свелась 
главным образом к переименованию на персидский язык различных учреждений, чи-
нов и должностей армии, флота, полиции и т.д. Например, «городская управа» стала на-
зываться  şəhrdari (вместо арабского слова b bələdiyye), «школа» – a 
amuzeşqah (вместо арабского  mədrəse) и т.д. Однако, далеко не все слова, введён-
ные Академией, вошли в словарный состав персидского языка. Многие из них совсем не 
привились в силу своей искусственности. Часть неологизмов до сих пор употребляется 
наряду со своими арабскими эквивалентами, которые не удалось вытеснить, например:  

- -персидское слово и   – арабское слово «вред» или:  - персидское и  
(moəssese) арабское слово – «учреждение». 

Помимо отдельных слов, из арабского языка в персидский язык перешёл целый пласт 
словоизменительных (формообразующих) и словообразовательных моделей. Арабские 
формы словоизменения – грамматические форманты – достаточно хорошо известны. 
Это – суффиксальные показатели множественного числа, «ломаное» множественное 
число, двойственное число, показатель женского рода, а также многочисленные формо-
изменения арабских глагольных пород – масдары и причастия действительного и стра-
дательного залогов.

Арабские заимствования оказали значительное влияние на персидскую словообра-
зовательную систему. Арабские лексемы и словоосновы послужили широкой базой для 
словообразования. Именно такое системное привлечение арабской лексики в словообра-
зовательную систему персидского языка породило целый ряд производных и сложных 
слов, представляющих собой арабо-персидские гибриды с точки зрения происхождения 
словообразующих единиц, например,  - библиотека, --изменник,  - - ру-
копись, автограф и др.

По некоторым оценкам, арабские заимствования, использующиеся в настоящее вре-
мя, составляют около 8 тыс. слов или около 40% от повседневно употребляемых слов 
(без производных). Несмотря на серьезные фонетические изменения ряда арабских слов 
в персидском языке, их графика сохранялась без изменений, они писались так же, как и 
в арабском языке.
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Арабизмы широко использовались в персидском языке без каких-либо систематиче-
ских попыток их заменить вплоть до начала ХХ в. Однако, уже в ХIX в. существовали 
стремления очистить персидский язык от них. Так, принц Джалаледдин Мирза (1832-
1871) увлекался доисламской историей и ее пропагандировал. Он писал, используя толь-
ко чисто персидские слова, поэтому язык его произведений очень простой. Его главное 
произведение – Нāме-йе Хосравāн (Книга Царей) – история Ирана с доисламского пери-
ода до его времени. Чтобы найти эквиваленты для всех арабских слов, Джалаледдину 
Мирзе пришлось восстановить многие забытые староперсидские слова. Так, в самом 
названии для книги используется староперсидское слово нāме, а не арабское кетāб. Он 
для этого использовал книгу Дашāтир, где рассказывается о доисламской истории Ирана 
и чей автор, Азар Кейван, утверждал, что восстановил староперсидские слова. Однако, 
как вскоре выяснилось, он не восстанавливал оригинальные слова, а придумал новые из 
современных персидских корней, и эти искусственно созданные слова по ошибке вос-
принял и Джалаледдин. Тем не менее, его пример вдохновил несколько писателей тоже 
использовать только чисто персидскую лексику.

Впервые вопрос о необходимости защиты персидского языка от иностранных за-
имствований, а также стандартизации персидской орфографии поднял ещё в 1871 году 
Насреддин-шах. Преемник Насреддин-шаха Мозафереддин-шах Каджар в 1903 году 
создал первую в Иране ассоциацию исследований персидского языка,. Эта Ассоциация 
официально заявила, что использует персидский и арабский язык в качестве приемле-
мых источников для словообразования. Конечная цель этой ассоциации заключалась в 
предотвращении издания печатных книг с использованием «неправильных» слов. Офи-
циальные лица Ассоциации возлагали ответственность за печатание «неправильных» 
книг на правительство страны. «Истинно персидские» слова, вводившиеся в оборот Ас-
социацией, такие как «Рах Ахан» (  )) – «железная дорога», – публиковались в Iran 
Soltani Newspaper. 

В 1911 году была основана Научная ассоциация, под редакцией которой был издан 
словарь под названием «Слова научной ассоциации» (перс. (  ), впоследствии 
расширенный и дополненный и известный как словарь Katouzian. [3,171]

 Другим пуристом того времени был Мирза Ага-Хан Кермани (1853-1896 гг.), кото-
рый, однако, видел решение проблемы арабизмов не в возрождении староперсидской 
лексики из-за ее неприменимости к современному языку, а в использовании чисто пер-
сидских слов из живых иранских диалектов. Были у этого течения и оппоненты, напри-
мер, писатель и общественный деятель Мирза Абдуррагим Талыбов (1834-1911 гг.), 
который считал арабизмы естественным элементом персидского языка, выступая за их 
сохранение и уважение к ним, кроме того он был сторонником заимствования и европей-
ских терминов. 

Реальная, систематическая борьба с арабизмами началась в период правления Ре-
за-шаха (1925-41 гг.), который был резко против арабо-исламских элементов иранской 
культуры. При нем в 1935 г. была создана Академия персидского языка и литературы 
(Фархангестан), в чьи задачи входило изгнание как можно большего числа арабских 
слов. Шахский режим преследовал цель полного разрыва с классическим литератур-
ным наследием Ирана, а также разрыва связей Ирана с арабским миром, прекращения 
влияния арабского языка и литературы и создания языкового барьера между персами и 
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арабами. В Академию вошли самые известные писатели и лингвисты того времени. Вна-
чале утверждение новых чисто персидских терминов шло медленно, что вызвало неудо-
вольствие Реза-шаха, и академия была реорганизована в 1938 г. Ее деятельность, таким 
образом, чрезвычайно сильно повлияла на персидский язык, резко снизив процент ара-
бизмов. После роспуска Академии в 1941 г. (в том же году Реза-шах отрекся от престола 
в пользу своего сына Мохаммеда-Реза) через некоторое время при новом шахе был соз-
дан второй Фархангестан (1970-79 гг.), продолживший активную борьбу с арабизмами.

После Исламской революции 1979 г. и прихода к власти духовенства отношение 
к арабскому языку радикально изменилось. Он стал обязательным предметом во всех 
иранских школах, его знание стало всячески поощряться, арабские заимствования более 
не преследовались, а власть начала вводить даже некоторые новые арабские термины. 
Однако в конечном итоге никакого массового возвращения изгнанных ранее арабских 
слов не произошло, и постепенно усилия по распространению арабского языка были 
свернуты. Поэтому все основные чисто персидские слова, возникшие в результате по-
литики пуризма при династии Пехлеви, сохранились и продолжают активно использо-
ваться и в настоящее время. Зато стала вестись усиленная борьба с западноевропейскими 
(«неисламскими») заимствованиями, вошедшими в язык в основном в ХХ в., к которым 
при прозападных Пехлеви относились достаточно спокойно. Для них третьей Академи-
ей (возникла в 1990 г.) активно и весьма успешно внедряются термины на основе чисто 
персидских корней. В последнее время в иранском обществе борьба с арабизмами на-
чалась снова. Существуют деятели культуры, которые даже в своей речи используют 
исключительно чисто персидские слова, и поэтому их речь плохо понятна простым иран-
цам и нуждается в специальном переводе. Академия известна своей пуристической дея-
тельностью – одной из задач Академии является осуществление контроля над созданием 
новых слов и поиском лексических эквивалентов при переводе с иностранных языков на 
персидский, определение необходимых критериев для сохранения и укрепления основ 
персидского языка при столкновении его с новыми понятиями и терминами и др. Кроме 
того, в Академии идет работа над официальной орфографией персидского языка. 

Решением от 18 октября 1995 года Верховный Меджлис Ирана запретил использова-
ние западных лексических заимствований в государственных учреждениях. Высказыва-
ния о недопустимости чрезмерного употребления западных лексических заимствований 
стали традиционными для всех уровней власти. Однако, лексика западного происхожде-
ния, особенно та её часть, которая имеет интернациональный характер, глубоко закре-
пилась в персидском языке и замена её была бы сопряжена с большими сложностями. 
Совет АПЯиЛ после неоднократных доработок летом 1997 г. утвердил «Принципы и 
критерии отбора и определения слов», в которых чётко представлены и прокомменти-
рованы требования к выработке новых терминов. Было принято решение разделить за-
имствованные лексические заимствования на нерекомендованные к употреблению и на 
разрешённые, к нерекомендованным подобрать полноценные и адекватные эквиваленты 
из резервов персидского языка и довести их до сведения всего населения. Отдельные 
результаты работы Академии в этом направлении публиковались с 1997 г., но полноцен-
ные словари новых терминов периодически стали выходить начиная с 2004 года. Всего 
в период с 2004 по 2010 год было опубликовано 7 томов «Словаря терминов, утверждён-
ных Академией персидского языка и литературы». По словам Г. Ходдад Аделя, главы 
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Академии (а прежде – меджлиса Ирана) 7 частей указанного словаря включают 30 тыс. 
утверждённых слов и оборотов по различным тематическим направлениям. [1,17]

В последние годы членами Академии были заменены, в частности, технические 
термины и термины, относящиеся к политической отрасли. Кроме того, АПЯиЛ до-
билась больших успехов в сфере издательского и печатного дела. В данный момент 
в составе Академии функционирует «Отдел исследований» »    (Qoruhe 
pəjuheşi), главной задачей которого является поиск слов – эквивалентов иностранных 
заимствований и создание новых терминов. В рамках этого отдела действует около 50-
ти специализированных групп по различным тематическим направлениям, в которых 
занято около 200 квалифицированных специалистов. В отделе функционирует несколько 
отдельных советов по координации и согласованию, в состав которых входят как филологи, 
так и специалисты из той области науки и искусства, разработкой лексики которой 
данная группа занимается. Благодаря усилиям и стараниям работников Академии были 
изданы тематические терминологические словари, такие как    -Словарь 
медицинских терминов, ,    -Словарь химических терминов,    
-Словарь физических терминов,    –Словарь биологических терминов 
и другие. [7]

В настоящее время в связи с развитием научно-технического прогресса и передовых 
технологий во многих языках мира все чаще и чаще наблюдается тенденция заимство-
вания термина или слова, обозначающего новое понятие или явление. Эти слова носят, 
как правило, международный характер и относятся больше всего к техническим и по-
литическим терминам. Со временем в языке-носителе могут образовываться слова из 
ресурсов самого языка с тем же значением, однако эти слова не всегда приживаются в 
языке, остаются невостребованными.

 Следует отметить, что слова, вошедшие в лексику персидского языка в последние 
годы, в основном представляют собой термины, касающиеся политической, диплома-
тической, медицинской ,технической отраслей. К ним относятся такие слова, как   
[idealism ] -идеализм, |  [praqmatism]- прагматизм,   [liberalism]- либерализм, 

  -агентство,   [federasyun]-федерация,  [çek]- чек,   [modernism]-
модернизм,   [radikalism]-радикализм,   [konsul]-консул,   [veto]-вето, 

  [ləp tap]-лаптоп,   [monitor]-монитор,   [virus]-вирус,   [sayt] сайт. 
 [diplomatik] дипломатический,  [kelasism] классицизм,  [sistem] си-

стема,  [konferans]-конференция,   [komisyun]- комиссия,   [proje]-проект 
и т.д.

 Авторы толковых словарей современного персидского языка стремятся учитывать 
рекомендации АПЯиЛ и включают утвержденные термины в словари. Вместе с тем, если 
термин приобрел значение, отличное от рекомендованного Академией, оно также толку-
ется в словарях. 

Как видно, АПЯ и Л проводит большую работу в сфере создания новых слов и 
терминов с целью замены их иностранных эквивалентов, что способствует пополнению 
и обогащению словарного состава современного персидского языка. Следует отметить, 
что терминотворчество в основном не выходит за рамки языковой нормы, т.е. новые 
термины подчиняются законам персидского словообразования и создаются по 
персидским-словообразовательным моделям. При этом чаще всего используются такие 
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способы словообразования персидского языка, как аффиксация, полуаффиксация, 
словосложение, транспозиция, калькирование и т.д. Наиболее распространенным спосо-
бом словообразования в персидском языке является полуаффиксация. Продуктивными 
полуаффиксальными блоками являются, в частности   -gərayi и --sazi. Неологиз-
мы, образованные с участием этих блоков, зачастую не нуждаются в фиксации в слова-
рях, так как при знании значения полуаффикса несложно вывести значение неологизма 
из контекста.
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ПРО ОСОБЛИВОСТІ МОВНОЇ РЕФОРМИ В СУЧАСНОМУ ІРАНІ
Дана стаття присвячена особливостям мовної реформи в Ірані. Тут розглядається 

історія і діяльність Академії перської мови і літератури – державного органу, який діє 
на території сучасного Ірану, основною метою якого є заміна іноземних слів, наявних в 
сучасній перській мові, еквівалентами з ресурсів самої мови.

 Ключові слова: перська мова, Академія перської мови і література, мовна реформа, 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОМОНИМИИ И СИНОНИМИИ В СЛУЖЕБНЫХ ЧАСТЯХ 
РЕЧИ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ

В статье рассматриваются некоторые вопросы взаимосвязи омонимии и синони-
мии в служебных частях речи в азербайджанском языке. Отмечается, что служебные 
части речи, так же, как и самостоятельные, обладают омонимией и синонимией. Одна-
ко, подчеркивается, что ввиду отсутствия лексического значения у служебных частей 
речи, синонимия у них проявляется функционально. Несмотря на то, что разделение на 
группы у этих частей речи проводится по их семантическим признакам, оно, прежде 
всего, основано на их общем грамматическом значении. Именно поэтому, отмечается, 
что служебные части речи даже в пределах одной и той же семантической группы, 
лишены взаимозаменяемости. Отмечается, что слова какой-либо семантической груп-
пы, относящиеся к служебным частям речи, могут составлять омонимию со словами 
определенной семантической группы другой части речи. 

Ключевые слова: служебные части речи, омонимы, синонимы, послелог, союз, ча-
стица, функция, взаимозаменяемость.

В плане грамматической функции служебные части речи объединяются в опреде-
ленных группах. Вступление объединившихся в одной группе служебных частей речи – 
отдельных слов в синонимические отношения связано с их функциональной позицией. 
Не обладающие собственным лексическим значением вспомогательные части речи ока-
зываются близки или схожи друг с другом по выполняемой синтаксической функции в 
предложении и передаваемому в этот момент семантическому оттенку единице речи, к 
которой они относятся. Интересно, что при этом относящееся к служебным частям речи 
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слово обладает также и омонимией. Омонимичная с определенным словом служебная 
часть речи, одновременно вступает в синонимическое отношение с другими словами в 
нескольких функциях, и такое явление относится ко всем служебным частям речи. Отме-
тим, что эта особенность присуща не только служебным частям речи, но и обладающим 
собственным лексическим значением – знаменательным частям речи.

Надо отметить, что взаимосвязь омонимии и синонимии служебных частей речи 
проявляется в двух различных качествах: первое, омонимия присутствует в самих слу-
жебных частях речи, а во втором случае, определенное слово находится в омонимиче-
ских отношениях не с соответствующим словом, а со словом, относящимся к служеб-
ным частям речи. Первый факт встречается в азербайджанском языке редко, так как вы-
полнение одним и тем же словом различных функций в рамках одной служебной части 
речи трудно. Однако, принадлежность одного слова к разным служебным частям речи 
и выполнение им разных функций отнюдь не редкое явление. Это процесс, достаточно 
широко распространенный в языке. 

Отметим, что синонимию и омонимию относят, как правило, к словам, обладающим 
собственным лексическим значением. В этом плане синонимия воспринимается как со-
вместное именование (1:91). Это именование должно охватывать не только слова с соб-
ственным лексическим значением, но и слова с грамматическим значением. При этом 
возникает понятие общего значения. Е.Р. Курилович указывает, что общее значение – 
абстракция (2:78). Б.А. Звягинцев считает общее значение объединением конкретных 
значений в одном общем значении, что, в конечном итоге, также создает абстракцию 
(3:217). Особенно эта абстракция проявляется в служебных частях речи, так как у них от-
сутствует индивидуальное лексико-семантическое значение. Хотя они и обладают только 
грамматическим значением, в определенной синтаксической среде способны выразить 
потенциальный содержательный оттенок. Именно в этом плане служебные части речи и 
объединяются в определенных группах.

В азербайджанском языке есть такие служебные части речи, которые составляют си-
нонимический ряд в группе, в которую входят. Отнести это ко всем входящим в ту или 
иную группу словам нельзя, так как выполняющие в функциональном плане одинаковую 
задачу слова могут и не заменять друг друга. Причиной тому не семантическая основа 
группирования этих слов, а абстрактное грамматическое содержание. Например, коли-
чество усилительных частиц в азербайджанском языке достаточно велико: axı, ki, lap, 
ha, hətta, belə, elə, artıq, daha, bir, bircə, da, də, ca, cə. (ведь, что, даже, и, а, уже, лишь бы, 
только) (4: 249) Хотя все эти слова и относятся к усилительным частицам, не все взаимо-
заменяемы. Если даже некоторые из них и взаимозаменяемы, замена не бывает абсолют-
но равноценной. В этом отношении их нельзя назвать синонимичными друг другу сло-
вами. Вместе с тем многие из этих частиц являются омонимами с другими служебными 
частями речи. Например, слово “ki” – омоним с изъяснительным союзом, слова “hətta, 
da, də” (даже, и) – с присоединительными союзами, а “-ca, -cə” – с послелогами раз-
ного значения. Подобная омонимия и сама может быть объединена по характеру в двух 
группах: первая – производные от одного слова и сохранившие в силу этого первичное 
потенциальное содержание; вторая – совпадающие случайно. Картина проясняется при 
их сопоставительном сравнении. 
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Слово “ki” представлено среди и усилительных, и вопросительных частиц. В этом 
плане, оно может считаться частицей омонимом. Хотя иногда и отмечается, что это слово 
относится и к частицам, и к союзам, отсутствует научное разъяснение смысловых от-
тенков частиц или отличие от союзов (7:372-373). Надо отметить и то, что до середины 
прошлого века это слово изучалось только в качестве союза. По сути, при употреблении 
в качестве вопросительной частицы, как видно и из проведенных исследований, данное 
слово утрачивает качество усиления. Например: Burada həll edilə bilməyəsi nə var ki (Что 
здесь такого, что нельзя решить? Варис). 

Приведенный пример – вопросительное предложение по цели и интонации. Здесь ча-
стица “ki” (что) не служит для создания вопросительного содержания, только усиливает 
его. Поэтому можно предположить, что нет необходимости преподносить это слово в ка-
честве вопросительной частицы, так как в любом случае оно выполняет функцию усиле-
ния. На деле, при применении этого слова в качестве усилительной или вопросительной 
частицы, возникают определенные отличающиеся моменты, что приводит к изучению 
этих частиц в отдельности. Во-первых, вопросительная частица употребляется в пред-
ложении, как правило, вместе со сказуемым. А усилительная частица может находиться 
рядом с любым словом. Во-вторых, в случае использования в качестве вопросительной 
частицы, это слово употребляется в вопросительных предложениях, формирующихся с 
участием вопросительного местоимения. Усилительная частица такой особенностью не 
обладает. Наконец, в обоих случаях, усилительная или вопросительная частица может 
быть заменена большинством соответствующих частиц-синонимов. Сказанное еще раз 
показывает, что эти частицы, возникшие исторически из разнонаправленного развития 
одного и того же слова, ныне уже сформировались как разные частицы и существуют в 
азербайджанском языке в качестве частиц-омонимов.

Это же самое слово является также и пояснительным союзом, служащим соедине-
нию большинства видов придаточных предложений с главными. Например: Maşın elə 
sürətlə gedirdi ki, göy zəmilər bütöv bir xalça kimi görünürdü (Машина ехала так быстро, 
что зеленые нивы казались одним большим ковром; С. Ахмедов). Здесь компоненты свя-
зываются и без слова «ки», однако присутствие этого союза усиливает данное соедине-
ние. Значит, и на позиции союза это слово обладает качеством усиления, что связано с 
единым происхождением этих слов. Это качество особенно явно просматривается в тех 
случаях, когда слово «ки» относится к сказуемому, выполняя функцию усилительной 
частицы. Обратимся к примерам: 1) Babam elə gözəl nağıllar danışırdı ki, qulaq asmaqdan 
doymurdum; (Мой дед рассказывал такие красивые сказки, что я не мог наслушаться); 
2) Babam elə gözəl nağıllar danışırdı ki! (Мой дед рассказывал такие красивые сказки!).

В первом предложении это слово является союзом, соединяющим компоненты 
сложноподчиненного предложения. Во втором предложении говорить о его функции в 
качестве союза нельзя, так как далее ничего не следует. Значит, это частица. Однако, 
при внимательном рассмотрении, не трудно увидеть, что в обоих случаях слово «ки» 
служит усилению смысла первого компонента. Можно также сказать, что второй при-
мер сформировался в результате эллипсиса придаточного предложения первого пред-
ложения. Это мнение присутствует и в монографии Ф. Зейналова, который пишет: «По 
нашему мнению, первой причиной преобразования союза в частицу стало сознательное 
отсечение второй части сложноподчиненного предложения» (6:211). Поэтому можно 
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предположить, что «ки» во втором примере трансформировалось именно из «ки» в пер-
вом примере. Относительное скрытое качество усиления в первом, стало более явным во 
втором, превратившись в главную функцию. В обоих случаях «ки» не привносит в кон-
струкцию особый смысловой оттенок, выступая в качестве асемантической морфемы.

Похожая ситуация проявляется и в случае с морфемой “–ca, –cə”. В современном 
азербайджанском языке она не только является и послелогом, и частицей, но и выступает 
в качестве суффикса, образующего наречия, а иногда и существительные. Нас же инте-
ресует, естественно, ее омонимия и синонимия в качестве служебной части речи. Так, 
выступая в качестве послелога, эта морфема участвует в образовании трех смысловых 
оттенков. В первом случае она образует синонимию с послелогом “qədər“ , создающим 
сравнительно-сопоставительное содержание: Dəryaca (dərya qədər) ağlın olsa, yoxsul 
olsan, gülərlər (Будь у тебя даже море ума, если беден, будут смеяться). Во втором слу-
чае выступает как синоним послелога ilə (с), создающего понятие общности, посредства: 
Nə gözəldir yol boyunca söyüdlər (Как красивы ива вдоль дороги). В третьем случае явля-
ется синонимом создающих смысловой оттенок ссылки, обоснования послелогов görə 
(по), əsasən: Sözün quruluşca üç növü var (Слово имеет три вида по строению). 

Надо отметить, что обладая синонимией в пределах послелога, эта морфема высту-
пает также и омонимом соединительного союза. В качестве усилительной частицы, “–ca, 
-cə”, как правило, присоединяется к прилагательным, создавая превосходную степень. 
Например: Gülarənin xırdaca işlərlə işi olmazdı, həmişə böyük işlərdən yapışardı (Гюлара 
мелкими вопросами не занималась, всегда бралась за крупные дела; Ш. Рза). 

На деле, имеет место большое сходство между усиливающей содержание, при упо-
треблении с существительным, частицей “–ca, -cə” и морфемой “–ca, -cə”, образующей 
превосходную степень прилагательного. Заключается это сходство в усилении содержа-
ния. Главное же отличие состоит в том, к какой части речи она относится – к существи-
тельному или прилагательному. Значит, снова имеет место определенное соответствие 
между синонимией и омонимией. Хотя отличие, специфичность и проявляется более 
явно, в большинстве случаев можно найти потенциальное соответствие, что определяет-
ся на основе истоков этих единиц. Часто в некоторых примерах трудно даже установить 
предназначение служебной части речи.

Сочинительный союз “ancaq” (но) образует омонимию с ограничительной (выдели-
тельной) частицей “ancaq” (только). Исследователи указывают, что частица изолиро-
вана от союза. Ф. Зейналов пишет: «Употребляясь длительное время в качестве союза, 
это слово заимствовало из содержания соединяемых предложений смысл отрицания, 
противопоставления, противоречия. На этой же ниве оно получило возможность встать в 
ряд частиц. Соединяя два предложения с противоположными или отличающимися смыс-
лами, это слово формируется в качестве союза, а когда служит не соединению, а толь-
ко ограничению, выделению, формируется как частица» (6: 184). Различны и вносимые 
ими в предложение грамматические смыслы. Так, в функции обеих входит соединение 
компонентов. Для союза эта функция – главная, а для частицы второстепенная. Заме-
тить данную функцию в частице, на первый взгляд, трудно. Сравним: 1) Cümşüd dostunu 
orada görəndə özünü itirdi, ancaq tez də özünü ələ almağı bacardı (Увидев там своего друга, 
Джумшуд растерялся, но сумел быстро взять себя в руки; А. Алекберзаде); 2) Ayaq üstə 
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durub diqqətlə dinlədi, ancaq bir azdan həqiqətin nə yerdə olduğunu bildi (Стоял и слушал 
внимательно, только немного спустя понял, где истина; А. Велиев). 

В обоих предложениях можно увидеть группирование между полюсами сказуемых. 
Но во втором предложении группирование не абсолютное. Точнее, в первом примере 
между полюсами сказуемых есть только содержание противопоставления, которое соз-
дано посредством не только союза. Здесь противопоставляются именно содержания по-
люсов сказуемых. А во втором примере, при отсутствии слова “ancaq”, между полюсами 
сказуемых имеет место содержание последовательности. В этом случае полюса не от-
рицают друг друга, наоборот, становятся в одну линию посредством последовательного 
содержания. При употреблении же слова “ancaq” в этом примере возникает сложная 
ситуация, точнее, мы становимся свидетелями двойственного восприятия. Здесь слово 
“ancaq” (только) может быть понято и как союз, и как частица. В первом случае, оно 
выступает как противительный союз, формирующий содержание противопоставления 
между полюсами сказуемых. В этом случае, его можно заменить синонимами – союзами 
amma, lakin: Ayaq üstə durub diqqətlə dinlədi, amma (lakin) bir azdan həqiqətin nə yerdə 
olduğunu bildi. Во втором же случае, это слово воспринимается в качестве ограничи-
тельной частицы, а между полюсами сказуемых проявляется смысл последовательно-
сти. Соответственно, тогда слово “ancaq” можно заменить его синонимами-частицами – 
tək, təkcə, yalnız, bircə (только, исключительно, единственно): Ayaq üstə durub diqqətlə 
dinlədi, tək ( təkcə, yalnız, bircə) bir azdan həqiqətin nə yerdə olduğunu bildi (Внимательно 
послушал, стоя, и только немного спустя понял, где истина).

Возникновение подобного отличия связано, естественно, с предназначением слова 
“ancaq” (только), а значит с его функциональной позицией. Союз не ограничивается 
только соединением слов, играя также роль в формировании соответствующих смысло-
вых связей между компонентами или в уточнении этого смысла. Частица же не связывает 
компоненты и не играет никакой роли в создании содержательного отношения. Значит, 
при установлении смысловых связей в синтаксических конструкциях омонимического 
характера, в том числе в перечисляемых компонентах в предложениях, синонимы слу-
жебных частей речи играют важную роль. 

Еще одним омонимом в качестве послелога и союза в современном азербайджанском 
языке является слово “ilə” (и, с). Отметим, прежде всего, близость названий групп, в 
которые это слово входит как союз и послелог – соединительный союз, послелог общно-
сти. Причиной тому наличие в них обоих особенности соединять, что непосредственно 
свидетельствует о едином источнике происхождения.

Рассмотрим примеры, где это слово используется как союз и послелог. 
1) Heç kimin gözləmədiyi halda Kamran ilə Nilufər danışmaq üçün icazə istədilər (Варис; 

Хотя никто не ожидал, Камран и Нилуфер попросили слово для выступления); 2) Sərdar 
müəllim Semyonov ilə hələ də razılaşa bilmirdi (Дж. Амиров; Сардар Муаллим все еще не 
мог прийти к согласию с Семеновым). В первом предложении “ilə” – соединительный 
союз, во втором – послелог общности. Несомненно, в первом примере мы сможем ис-
пользовать синоним в качестве определяющего средства – вместо слова “ilə” (с) ис-
пользуем союз və (с) из той же группы: Heç kimin gözləmədiyi halda, Kamran və Nilufər 
danışmaq üçün icazə istədilər (Хотя никто не ожидал, Камран и Нилуфер попросили слово 
для выступления). Тем самым подтверждается, что здесь слово “ilə”является союзом. О 
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втором же примере сказать то же самое мы не сможем, так как с синонимом у послелога 
общности нет. Несмотря на это, невозможность замены здесь “ilə” на və приводит к вы-
воду, что это – послелог. 

Отметим, что выяснить является это слово союзом или послелогом в синтаксиче-
ской среде, можно также и с помощью грамматической закономерности, которую они 
формируют. Так, при связывании слов с субъектным содержанием, слово “ilə”может 
участвовать в двух ситуациях. В первом случае это слово используется между субъекта-
ми и выполняет функцию соединительного союза и, естественно, может быть заменено 
союзом və. Например: Dəmirçi Abbas ilə Süleyman müəllim çox yaxşı anlaşırdılar (Кузнец 
Аббас и Сулейман муэллим хорошо ладили друг с другом) (С. Азери). Здесь слова Abbas 
и Süleyman müəllim – однородные подлежащие, связанные союзом “ilə” (с), который мы 
можем заменить его синонимом. При этом не возникает никакой разницы в структуре, 
содержании предложения: Dəmirçi Abbas və Süleyman müəllim çox yaxşı anlaşırdılar (Куз-
нец Аббас и Сулейман муэллим хорошо ладили друг с другом).Однако, убрав всего один 
суффикс из сказуемого, точнее, суффикс множественности (-lar), изменит структуру, схе-
му конструкции, всю ее в целом: Dəmirçi Abbas ilə Süleyman müəllim çox yaxşı anlaşırdı 
(Сулейман Муэллим хорошо ладил с кузнецом Аббасом).

Хотя и имеет место внешнее сходство двух вариантов, разница в грамматическом 
формировании превращает их в разные конструкции. Известно, что одной из агглютина-
тивных особенностей азербайджанского языка является согласование сказуемого с под-
лежащим, то есть количественно-именное соответствие. В первом варианте есть одно-
родные подлежащие и, в соответствии с этим, сказуемое должно быть и находится во 
множественном числе третьего лица. Значит, согласование соблюдено. Так как сказуемое 
согласовалось с однородными подлежащими, использованное между последними и свя-
зывающее их слово ilə (с) является соединительным союзом.

Во втором примере иная ситуация. Употребление сказуемого в единственном числе 
третьего лица свидетельствует о том, что подлежащее здесь отличается. Здесь для согла-
сования сказуемого с подлежащим необходимо, чтобы подлежащее было в единственном 
числе. Именно это свидетельствует о том, что в данной конструкции подлежащее – не 
оба субъекта, а только один из них – словосочетание Süleyman müəllim. А слово Abbas, 
вместе с послелогом ilə (с) выполняет функцию дополнения. По сути, здесь проявляется 
инверсия – подлежащее перешло на позицию после дополнения. Эта смена мест связана 
с актуализацией подлежащего. Если восстановить нормативную структуру конструкции, 
учитывая излагаемую ею информацию, предложение будет выглядеть следующим обра-
зом: Süleyman müəllim Abbаs ilə çox yaxşı anlaşırdı (Сулейман Муаллим хорошо уживался 
с Аббасом).

Наше внимание привлек еще один интересный момент. Иногда мы становимся сви-
детелями последовательного использования слова “ilə”сразу с двумя и более словами. 
При этом спорно, частица или послелог в этом случае слово “ilə”(с). Например: Sən 
çıxdın qarşıma düzla, çörəklə (Встретил ты меня с хлебом, с солью) // İkiyə bölünməz saf 
bir ürəklə (С неделимым на две части сердцем) (С. Рустам). 

На первый взгляд может показаться, что первое слово “ilə”можно заменить союзом 
və (и): Sən çıxdın qarşıma duz və çörəklə (Встретил ты меня с хлебом и солью). Отметим, 
что подобная форма в азербайджанском языке существует и считается нормой. Однако, 
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приведенный пример имеет иной характер. Указанная замена в данной конструкции не 
верна, так как меняется мысль, изложенная в первой строке и в двустишье в целом. Здесь 
употребленные с послелогом слова равноправны, точнее, однородны. А это означает, что 
в обоих случаях слово “ilə” (с) является послелогом. При этом второе слово “ilə” (с) 
нельзя заменить союзом və (с): Sən çıxdın qarşıma duzla, çörəklə (Встретил ты меня с 
хлебом и солью). Это означает, что если в обоих случаях нельзя заменить соответствую-
щим синонимом, нельзя рассматривать как разные части речи. Вместе с тем, оба слова 
с послелогами можно использовать самостоятельно, без однородности. Это еще одно 
свидетельство тому, что оба “ilə”– послелоги.

В уточнениях, в плане омонимии и синонимии, нуждается еще одно слово, относя-
щееся к служебным частям речи – “da, də” (и). В современном азербайджанском языке 
это слово представлено и как союз, и как частица (4 : 237, 249; 5 : 306, 311; 6: 178, 274 и 
пр.). Примечательно, что в качестве конкретной отличительной особенности указывают-
ся соединение слов или усиление смысла. Определить же это не так просто. Хотя иногда 
и утверждается, что это слово является и частицей, и союзом, рассуждений об отличиях 
мы не встречали (7:372). Из примеров можно понять, что соединяя однородные члены, 
равноправные слова или предложения “da, də” (и) выступает в качестве союза (4:235-
236). Когда же оно служит усилению слова или выражения, обозначает настаивание, 
признание, сожаление, иронию и т.д. (4:254), то воспринимается как частица.

Интересно, что и среди союзов участия, и среди усилительных частиц присутствует 
также слово “hətta” (даже). В этом плане, и “da, də” (и), и “hətta” (даже) являются омо-
нимами. Однако, замена их синонимами не тождественна. Так, “da, də” (и) выступает в 
функции частицы только при употреблении со сказуемым. Например: Bu da bir həyatdır 
dа (Вирус; И это тоже жизнь). Как следует из примера, в этой позиции частицу нельзя 
заменить словом “hətta” (даже). А когда оно является союзом, сделать это легко. Напри-
мер: Səfər kişi də onun gəlişindən xəbər tutmamışdı (С. Сахавет; Сафар киши тоже не знал 
о его приезде) – Hətta Səfər kişi onun gəlişindən xəbər tutmamışdı (Даже Сафар киши не 
узнал о его приезде).

Отметим и то, что подобная замена происходит и при употреблении союза “da, də” 
(и) в парном виде. Например: Cavad da, Mirzə də zəmiləri yoxlamaq üçün çıxmışdılar (С. 
Азери; И. Джавад, и Мирза вышли проверить поля) – Cavad, hətta Mirzə zəmiləri yoxlamaq 
üçün çıxmışlar (Джавад, даже Мирзэ вышли проверить поля).

Сравнение примеров показывает, что при нахождении в позиции союза, замена со-
юзом “hətta” (даже) в качестве синонима в обеих позициях также не тождественно по 
характеру. В первом случае союз обладает более абстрактным характером и использо-
ванное при этом само слово “hətta” (даже) изучается в нашем языкознании как частица. 
По нашему мнению, в обоих случаях, то есть и как “da, də” (и), и как“hətta” (даже) имеет 
место тождественная грамматическая функция, то есть они являются союзами участия. 
А во втором случае, так как связываются однородные подлежащие, то, что и “da, də”, 
и “hətta” – союзы, несомненно. Вместе с тем, хотя эти два союза и синонимы, создава-
емые ими смысловые оттенки, хоть и крайне незначительно, но отличаются. Так, если 
присутствует “da, də” (и), то в наличии участие на одинаковом уровне, равноправное. А 
при участии союза “hətta” (даже), хотя и есть однородность, второй компонент носит 
характер, своего рода, последующего присоединения.
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Как видим, сопоставление синонимических и омонимических отношений служеб-
ных частей речи и сложный вопрос, и лингвистическое явление, играющее важную роль 
при установлении, уточнении грамматико-функциональных особенностей соответству-
ющих слов. Эти вопросы нуждаются в более широком исследовании.

Заключение. Как и основные части речи, служебные части речи также обладают си-
нонимией и омонимией. Однако, так как служебные части речи не имеют лексического 
значения, их синонимия имеет место в функциональном плане. Не все относящиеся к од-
ной смысловой группе служебные части являются синонимами, так как их объединение 
не в одной группе не опирается на смысл, а происходит на основе общего грамматиче-
ского значения. Общая же смысловая группа определяется функцией. При этом за основу 
принимаются не конкретные близкие значения, а обобщенный грамматический смысл. 
Поэтому являющиеся синонимами в рамках одной служебной части слова, становятся 
омонимами со словом из другой части речи. Особенно это относится к союзам, которые 
являются омонимами частиц. Это явление проявляется и среди союзов и послелогов.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОМОНІМІВ І СИНОНІМІВ В СЛУЖБОВИХ ЧАСТИНАХ 
АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ МОВИ

У статті розглядаються деякі питання взаємозв’язку омонімії і синонімії в службо-
вих частинах мови в азербайджанській мові. Відзначається, що службові частини мови, 
так само, як і самостійні, мають омонімію і синонімію. Однак, підкреслюється, що через 
відсутність лексичного значення у службових частин мови, синонімія у них проявляється 
функціонально. Незважаючи на те, що поділ на групи у цих частинах мови проводиться 
за їх семантичними ознаками, він, перш за все, заснований на їх загальному граматичному 
значенні. Саме тому відзначається, що службові частини мови навіть в межах однієї і 
тієї самої семантичної групи позбавлені взаємозамінності. Відзначається, що слова будь-
якої семантичної групи, що відносяться до службових частин мови, можуть становити 
омонімію зі словами певної семантичної групи іншої частини мови.
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Ключові слова: службові частини мови, омоніми, синоніми, післялог, сполучник, 
частка, функція, взаємозамінність.
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RELATIONSHIP OF HOMONYMY AND SYNONYMY IN AUXILIARY PARTS OF 
SPEECH IN THE AZERBAIJANI LANGUAGE

The article deals with some issues of the relationship between homonymy and synonymy 
in the offi cial parts of speech in the Azerbaijani language. It is noted that the auxiliary parts 
of speech, as well as independent parts, have homonymy and synonymy. However, it is empha-
sized that in view of the lack of lexical meaning in the auxiliary parts of speech, synonymy is 
manifested in them functionally. Despite the fact that the division into groups of these parts 
of speech is carried out according to their semantic features, it is, fi rst of all, based on their 
common grammatical meaning. That is why, it is noted that the auxiliary parts of speech, even 
within the same semantic group, are not interchangeable. It is noted that the words of any 
semantic group, related to the auxiliary parts of speech, can constitute a homonymy with the 
words of a certain semantic group of another part of speech.

Key words: auxiliary parts of speech, homonyms, synonyms, a postposition, the conjunc-
tion, a particle, function, interchangeability.



52

©   Гуліч О.О.,  2018

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

УДК 378.147: 81
Гуліч О.О., канд. філол. наук
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Харків

ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ 
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

У статті досліджуються умови та шляхи формування міжкультурної компетенції 
при вивченні іноземної мови. Аналізуються недоліки та перешкоди формування дослі-
джуваної компетенції. Визначаються необхідні компоненти, рівні сформованості та 
оптимальна модель формування міжкультурної компетенції студентів вишів у процесі 
навчання іноземної мови.

Ключові слова: міжкультурна компетенція, комунікативна толерантність, емпа-
тія, міжкультурна комунікація, соціокультурна специфіка, мовленнєва діяльність.

Розвиток сучасного суспільства характеризується стрімкими змінами в політичних, 
економічних, соціальних сферах, які спричиняють та підштовхують процеси інтеграції 
та розширення кола міжкультурної взаємодії. У цьому контексті володіння міжкультур-
ною компетенцією стає не лише необхідною складовою частиною особистого та про-
фесійного життя сучасної людини, а й актуальною вимогою держави і суспільства до 
підготовки студентів вишів. 

Міжкультурна компетенція взаємопов’язана зі вмістом освіти, яке, у свою чергу, має 
історичний характер, адже його цілі і завдання змінюються під впливом вимог самого 
життя. Еволюція міжкультурної компетенції як частини освіти обумовлюється розви-
тком потреб та інтересів сучасного суспільства. Отже, актуальність досліджуваної теми 
обумовлена підвищенням вимог до загальної міжкультурної компетентності фахівців 
різних галузей. 

Міжкультурна компетенція є предметом уваги з боку сучасних дослідників О. Ан-
тонової, В. Беспалько, І. Зязюна, Н. Кузьміної, О. Ломакіної, А. Маркової, Н. Ничкало, 
Є. Павлютенкова, А. Пискунова, В. Сластьоніна. Питання інтеграції компонентів куль-
тури в процесі навчання іноземної мови знаходить відображення в роботах Н. Бібік, 
Н. Бориско, О. Миролюбова, Ю. Пассова, С. Тер-Минасової, Г. Томахіна. Проблемами 
соціокультурної освіти та виховання займалися Є. Воробйова, Н. Ішханян, В. Сафонова, 
В. Топалова та інші. Незважаючи на солідний перелік дослідників, можна зауважити, що 
вагомість потенціалу міжкультурної компетенції у вихованні майбутнього фахівця, роз-
витку полікультурної спрямованості в загальному процесі підготовки студента у цілому 
залишається малодослідженим.
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Аналіз літературних джерел свідчить, що під «міжкультурною компетенцією» дослід-
ники розуміють «позитивне ставлення до наявності у суспільстві різних етнокультурних 
груп і вільну адаптацію соціальних та політичних інститутів до потреб різноманітних 
культурних груп» [5]. Досить часто поняття міжкультурної компетенції пов’язують з та-
ким процесом як міжкультурна комунікація, який є «сукупністю різноманітних форм від-
носин і спілкування між індивідами і групами, що належать до різних культур» [8, с.143]. 
А метою міжкультурної комунікації є розвиток у студентів здібностей вдало адаптувати-
ся в іншокультурному середовищі, але з одночасним збереженням власної ідентичності. 

Міжкультурна компетенція студентів вишів зазвичай відрізняється високою моти-
вацією до вивчення інших культур та готовністю до обміну міжкультурним досвiдом. 
Розвиток міжкультурної компетенції студентів на заняттях іноземної мови є однією з 
найефективніших методик навчання іноземних мов, що ставить за мету формування у 
студентів змістовного сприйняття та розуміння іноземної мови, володіння мовним мате-
ріалом для побудови власних висловлювань. Потребою сьогодення є введення елементів 
культури у процес викладання іноземної мови, оскільки усвідомлення та відокремлення 
ознак відмінностей різних культур, толерантне ставлення до цих відмінностей стимулює 
лінгвістичний та соціальний розвиток студентів.

Толерантне ставлення до іншої особистості припускає визнання i розуміння того, 
що вона має право бути іншою, відмінною, з іншими переконаннями, цінностями, а 
також силового нав’язування ідей. Інтолерантні відносини сприяють виникненню кон-
фліктів, дискримінації тощо. Термін «комунікативна толерантність» увів до наукового 
обігу В. Бойко, розуміючи його як «відображення у поведінці позитивної комунікативної 
установки, а саме як усвідомлене, терпиме ставлення до суб’єкта міжособистісного спіл-
кування, взаємодії, що проявляється у визнанні й повазі прав іншого» [1, с. 3]. 

Виховання комунікативної толерантності як особистісної якості студента – важлива 
складова освітнього процесу. Вважається, що найбільш сприятливим періодом для роз-
витку цих особливостей є період професійного становлення, зокрема під час навчання у 
вищому закладі освіти.

Треба зазначити, що готовність студента до повноцінного межособистісного спіл-
кування – складний багатокомпонентний процес. Як відзначають сучасні дослідники 
[2;5;6], основою розвитку міжкультурної компетенції є: знання про культурні цінності, 
про зв’язок мови, мислення і культури; міжкультурні вміння співвідносити явища рідної 
та досліджуваної культури; досвід міжкультурного спілкування.

Форму вання міжкультурної компетенції на заняттях з іноземної мови може набува-
тись різними шляхами: у процесі навчання іншомовного спілку вання, при формуванні 
країнознавчої компетенції тощо. В процесі оволодіння принципами міжкультурної ком-
петенції, з використанням актуальних підручників та додаткових матеріалів, в яких вка-
зується на специфічність іншомовної культури, подається інформація про країну, людей, 
традиції та звички, що може бути основою для міжкультурного порівняння; формулю-
ються правила поведінки для певної країни, описуються мовні та соціальні традиції, нор-
ми, невербальні способи спілкування (міміка, жести, рухи тіла тощо) окремої культури. 

Говорячи про структурні компоненти міжкультурної комунікації, слід прийняти 
до уваги дослідження А. Кнапп-Поттхоффа, який виділяв афективний, когнітивний 
та стратегічний компоненти [5]. В основі афективного компонента лежать емпатія та 
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толерантність. Відомий вчений А. Маслоу вважав, що емпатія є «головним шляхом 
самоактуалізації людини та однією з умов її удосконалення» [3, с. 51]. Формування емпа-
тії у студентів пов’язане з розвитком умінь співвідносити своє та чуже, приймати на себе 
нові ролі, відчувати впевненість у різних сферах діяльності іншого лінгвокультурного 
суспільства.

В основі когнитивного компонента лежать знання про рідну культуру та культуру 
країни, мова якої вивчається, а також загальні знання про культуру та комунікацію. 

Стратегічний компонент містить вербальні, навчальні та дослідницькі стратегії сту-
дента; принципи навчання (діалог культур, культурознавча обумовленість навчання, осо-
бистісно-діяльнісна спрямованість); форми та методи навчання (проблемно-пошукові, 
дискусійні, дослідницькі, творчі); форми занять (лекції, групові дискусії, рольові ігри); 
засоби навчання (основні – автентичні художні тексти; додаткові – відеофільми, таблиці, 
ілюстрації тощо).

Рівень сформованості міжкультурної компетенції може бути недостатній, елементар-
ний, достатній, високий та дуже високий. 

Важливо зауважити, що формування міжкультурної компетенції буде мати позитив-
ний результат лише при умові розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності. Цей процес 
тісно пов’язаний з розвитком комунікативної компетенції. Так, Єлізарова Г.В. зазначає, 
що «міжкультурна компетенція може бути притаманна тільки медіатору культур – мов-
леннєвій особистості, яка вивчає будь-яку мову як іноземну» [2, с.17]. Отже, найваж-
ливішим фактором формування міжкультурної компетенції студентів стає здатність до 
удосконалення у напрямку саме полікультурності.

Більшість дослідників збігаються на думці, що основною формою організації на-
вчального процесу у цьому напрямку має стати ситуативне моделювання міжкультурних 
ситуацій, де студенти використовують необхідні елементи міжкультурної комунікації. 
Треба зазначити, що сьогодні існує певний досвід розробки спеціальних тренінгів, на-
цілених на формування міжкультурної компетенції.

У той самий час, відсутність спадкоємності і безперервності формування досліджу-
ваної компетенції студентів призводить до того, що багато хто з них не вміють адекватно 
вибудовувати лінію мовної поведінки в ситуаціях ділового партнерства, не володіють 
знаннями про специфіку ділової поведінки й іміджу, не можуть коректно виражати свої 
думки іншою мовою відповідно до ситуації ділового спілкування. Треба зауважити, що 
проблеми конфліктів в процесі комунікації тематизуються дуже рідко. 

Дослідження показують, що компетенції міжкультурної дієздатності подаються 
в тій чи іншій формі, але ніколи не розглядаються в цілісності, не формуються послі-
довно. Рiдко відпрацьовуються стратегії по подоланню конфліктних ситуацій, відсутні 
також відповідні тексти. Саме робота над ними може бути ефективним засобом роз-
витку міжкультурної компетенції та сприяти доступу до проблематики міжкультурної 
комунікації. За допомогою вправ до текстів можлива робота над стратегіями.

На нашу думку, для підвищення рівня міжкультурної компетенції, треба на заняттях 
іноземної мови систематично використовувати автентичні матеріали, організовувати вза-
ємодію студентів у малих групах, спрямовувати їх на роботу з феноменами культури, які 
надані у цих матеріалах. 



55

Підсумовуючи вищесказане, треба зазначити, що формування міжкультурної ком-
петенції є сьогодні досить актуальним питанням, отже виховання її у процесі вивчення 
іноземної мови – є однією з цілей сучасної вищої освіти. А навчання іно зем ної мови у 
вищому навчальному закладі повинно сприйматися не лише як навчання іншомовному 
спілкуванню, але й забезпечувати розвиток здібностей, які б дозволили застосовувати 
іноземну мову як інстру мент спілкування у діалозі культур сучасності. Іншомовне ді-
лове спілкування, зумовлене соціальним замовленням, є одним із найзначніших скла-
дових професійної освіти майбутніх фахівців. Саме тому, курс іноземної мови у вишах 
має носити комунікативний характер, а його завдання визначатися як комунікативні і 
пізнавальні.

Перспективи подальшого дослідження вбачаються нам в аналізі та розробці тих за-
вдань, які сприяють розвитку міжкультурної компетенції та можуть застосовуватися на 
заняттях іноземної мови у вишах.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

В статье исследуются условия и пути формирования межкультурной компетенции 
при изучении иностранного языка. Анализируются недостатки и препятствия форми-
рования исследуемой компетенции. Определяются необходимые компоненты, уровни и 
оптимальная модель формирования межкультурной компетенции студентов вузов в 
процессе обучения иностранному языку.
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The article explores the conditions and ways of forming intercultural competence in the 
study of a foreign language. The disadvantages and obstacles to the formation of the investi-
gated competence are analyzed. The necessary components, levels and the optimal model for 
the formation of intercultural competence of university students in the process of teaching a 
foreign language are determined.
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ГОГОЛЕВЕДЕНИЕ В КИТАЕ: 
ПЕРЕВОД ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ИХ РЕЦЕПЦИЯ В ТЕЧЕНИИ 100 ЛЕТ

В статье исследуется проблема развития гоголеведения в Китае, отмечается, что 
Н.В. Гоголь является одним из самых известных зарубежных писателей в Китае, его 
произведения переводились на китайский язык на разных этапах его развития: на бай-
хуа и на путунхуа. Считается, что в Китае уже сформировалось гоголеведение, и оно 
разделяется на 4 этапа: первый этап – 20-е годы ХХ века, второй этап – 30-е и 40-е 
годы ХХ века, третий этап – 50-70-е годы ХХ века, четвертый этап – 80-е годы ХХ 
века и по настоящее время. Гоголеведение в Китае претерпело следующие процессы на 
4-х этапах своего развития: 1) ознакомление и познание; 2) внедрение и использование; 
3) отчуждение и запрет; 4) возвращение к классике, причем этот процесс отображает 
изменения в социальной политике Китая в XX веке.

Ключевые слова: гоголеведение, перевод, восприятие, политическая ситуация, со-
циальная ситуация. 

Гоголеведение в Китае берет свое начало приблизительно в 20-х годах ХХ века. С 
того времени и по сей день в этой стране были не только переведены, но и изданы почти 
все важные произведения Н. В. Гоголя: повести, роман «Мертвые души», письма Гоголя 
к друзьям, труды гоголеведов России и других стран мира. Количество исследований 
китайских гоголеведов с каждым днём растет, и они становятся всё объемнее. Считается, 
что в Китае уже сформировалось гоголеведение как наука, в рамках которого анализиру-
ются и переводы, и зарубежные научно-исследовательские труды. 
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Гоголеведение в Китае можно разделить на 4 этапа. Первый этап – 20-е годы ХХ 
века, второй этап – 30-е и 40-е годы ХХ века, третий этап – 50-70-е годы ХХ века, чет-
вертый этап – 80-е годы ХХ века и по настоящее время. В развитие китайского гоголеве-
дения важный вклад внесли переводчики и научные сотрудники нескольких поколений. 
Следует отметить, что на каждом из указанных этапов на исследовательские процессы 
сильно влияла политическая и социальная ситуация, поэтому китайское гоголеведение 
отражает также историю социальных изменений в Китае.

Первый этап: 20-е годы ХХ века – знакомство и перевод произведений Гоголя 
на китайский язык.

Когда речь идет о гоголеведении в Китае, невозможно игнорировать вклад в него 
китайского писателя Лу Синя. Еще в 1907 году, когда Лу Синь оценил произведения 
Пушкина и Лермонтова в своей литературной критике, он упомянул также и Гоголя: «Го-
голь описал тьму общества и жизнь бедных в своих произведениях, что отличает его от 
Пушкина и Лермонтова» [11, c. 13]. В русской литературе произведения Гоголя отража-
ют различия в социальных классах, в них сатирически описывается угнетение низшего 
слоя общества, выражается глубокое сочувствие обычным людям. Во времена Лу Синя 
подобная ситуация сложилась и в Китае, поэтому данный писатель высоко оценил Гого-
ля и вместе с Мэн Шихуаном и Вэй Суюанем, которые знали русский язык, внес значи-
тельный вклад в зарождение и развитие гоголеведения в Китае.

Перевод произведений Гоголя в Китае начался в 20-х годах ХХ века. После «Движе-
ния за новую культуру» и «Движения 4 мая», Китай сильно нуждался в реалистической 
литературе, которая могла бы пробудить нацию и улучшить общество, поэтому в Китае в 
первую очередь переводились и издавались произведения Гоголя позднего периода твор-
чества. 

В 1920 г Гэн Цзичжи перевел «Коляску» из «Петербургских повестей», в 1921 г Би 
Чжэминь издал выдержку из «Шинели», впоследствии Гэн Цзичжи представил в пере-
воде еще «Записки сумашедшего». На волне реформы китайской драмы, вызванной 
социальными трансформациями и «Движением Просвещения», в 1921 году Хэ Цимин 
перевел «Ревизора». В 1926 году в центре внимания переводчиков снова оказалась «Ши-
нель», теперь автором перевода был Вэй Суйюань. 

Хотя Лу Синь в то время уже высоко ценил Гоголя, но он не знал русский язык, по-
этому ему пришлось для перевода «Мёртвых душ» обратиться к помощи знавшего рус-
ский язык Мэн Шихуана и использовать переводы этого произведения на другие языки: 
«Лу Синь использовал немецкий перевод в качестве рукописи, и обращался к переводам 
на японский и английский языки» [12, c. 69]. Взялся за эту работу Лу Синь в 1929 г, а 
закончил перевод первой части «Мёртвых душ» только в 1935 г. После этого Лу Синь 
издал вторую часть «Мёртвых душ». Когда Би Чжэминь перевел «Шинель», он сделал 
перевод только до момента смерти Башмачкина. Мы знаем, что после смерти герой стал 
призраком, и наконец отомстил, но эта часть произведения была удалена переводчиком 
по требованию «Движения просвещения» в Китае: тогда во всех статьях нужно было из-
бавиться от суеверий, и везде подчеркивалось, что Китаю нужен реализм и критика при-
теснений. В то время литература рассматривалась как инструмент пробуждения людей и 
поэтому часть перевода после смерти Башмачкина должна была быть удалена.
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Как правило, переводчики художественных произведений бывают и их критиками, 
но китайские переводчики мало анализировали художественные особенности произве-
дений Гоголя, зато оценивали его личные и моральные качества. «Гэн Цзичжи, прежде 
всего, сделал систематическое изложение сведений о Гоголе: в специальной полосе «Ис-
следование русской литературы» в газете «Роман» Гэн Цзичжи познакомил китайских 
читателей с жизнью и статусом писателя в русской литературе» [9, с. 94]. 

В начале ХХ века гоголеведение в Китае отличалось тремя основными характери-
стиками. Во-первых, произведения Гоголя начали переводить и публиковать в Китае, 
но количество переведенных произведений было небольшим. Во-вторых, переводчики 
предпочитали выбирать те произведения, в которых отражались социальные проблемы и 
острая сатира. В-третьих, некоторые переводчики не владели русским языком, и обычно 
использовали английский, немецкий или японский перевод в качестве вспомогательных 
материалов, поэтому качество их переводов было не очень высоким. 

Поскольку литературный анализ и исследования произведений Гоголя напрямую за-
висели от перевода, в начале ХХ века китайские литературные круги и читатели имели 
ограниченное представление о Гоголе и его произведениях, а результаты соответствую-
щего литературного анализа и критики были относительно низкими.

Второй этап: 30-е и 40-е годы ХХ века – рост количества переводов и исследова-
ний Гоголя в Китае

Под влиянием «Движения за новую культуру» и «Движения 4 мая» произведения 
зарубежных писателей-реалистов стали популярными не только в китайских литератур-
ных кругах, но и во всем китайском обществе того времени. В течении этого периода 
все основные произведения Гоголя были переведены на китайский язык. В 1934 году Ли 
Бинчжи издал сборник «Известные произведения русской литературы», второй частью 
которого является «Главное собрание сочинений Гоголя». В сборник включены следу-
ющие повести: «Нос», «Вий», «Женитьба», «Повесть о том, как поссорился Иван Ива-
нович с Иваном Никифоровичем», «Игроки» [3]. В июне 1934 г был издан переведен-
ный Сяо Хуацином «Сборник повестей Гоголя», в него вошли вторая глава первой части 
«Мёртвых душ», «Записки сумасшедшего», «Портрет», и «Коляска» [4]. В 1936 г в Китае 
увидели свет первая часть и черновая рукопись второй части «Мёртвых душ», в том же 
году и в том же издательстве были изданы повести «Вечера на хуторе близ Диканьки» и 
«Миргород», а потом Гэн Цзичжи перевел «Ревизора» и другие повести.

Большое количество переводов могло бы стать хорошей средой для литературных 
исследований, однако в то время китайское общество переживало войну и беспорядки, 
китайцы разъезжались по всему свету и интеллигенция не являлась исключением, поэто-
му, к сожалению, гоголеведение не процветало – было издано всего лишь несколько ана-
литических статей, тесно связанных с Советским Союзом и Японией. Нужно отметить, 
что в Японии изучние творчества Гоголя началось на 20 лет раньше, чем в Китае, так что 
китайские исследователи Гоголя основывались на тогдашних достижениях Советского 
Союза и Японии. Рецензия о Гоголе Мэн Шихуана – «Субъективная позиция аристократа 
и объективная позиция, отражающая голос народа» [7] – очевидно опиралась на мнение 
советских гоголеведов. В 1937 г Мэн Шихуань перевел книгу советского критика В. Ве-
ресаева «Как работал Гоголь». Вересаев в ней глубоко анализировал творческие навыки 
на основании текста, рассматривал художественные особенности произведений Гоголя, 
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это восполнило лакуны в исследованиях Гоголя в Китае. Лу Синь в своем переводе «Лич-
ный взгляд на Гоголя» написал: «Я думаю, что нынешняя политическая ситуация в Япо-
нии является наилучшей почвой сатиры в литературе, а значимость исследований Гоголя 
глубока» [6, с. 61]. Из критики видно отношение Лу Синя к литературе – он считал, что 
литература служит политике, а политическому положению и социальной среде Китая 
нужен такой писатель, как Гоголь. 

Можно сказать, что именно китайские интеллектуалы активно искали таких писате-
лей, как Гоголь, им нужно было знамя – не только для критики угнетения в классовом 
обществе, но и в качестве духовной поддержки.

Третий этап: 50-70-е годы ХХ века – политизация исследований Гоголя в Китае
В начале 50-х годов ХХ в Китай и Советский Союз установили дружеские отно-

шения. Талантливая китайская молодежь, отправленная китайским правительством на 
учебу в Советский Союз и другие западные страны, возвращалась теперь домой, и это 
вызвало подъем исследований зарубежной литературы, в том числе исследований твор-
чества Гоголя. При поддержке и инициативе правительства, в центре внимания китай-
ских переводчиков снова оказались все оригинальные тексты основных работ Гоголя. 
Качество новых переводов значительно улучшилось и предыдущие классические пере-
воды были опубликованы заново. 

Среди всех переводчиков самым выдающимся считается Мань Тао (满涛, 1916-
1978), он перевел почти все главные работы Гоголя с оригиналов, причем в его переводах 
не только сохранялась точность, но и выражалась красота языка.

Одновременно возникло много научных статей о Гоголе. «По неполным данным, 
было опубликовано почти 100 статей о Гоголе, большинство из которых были написаны 
китайскими учеными» [9, c. 97]. В 1952 г в Китае вышли в свет «Избранные сочинения 
Белинского» на китайском языке, которые были переведены Мань Тао. В этом произ-
ведении содержался ряд статей о Гоголе: «Похождения Чичикова, или Мёртвые души», 
«Русская литература в 1842 году». Потом был издан перевод на китайский язык «Очер-
ков гоголевского периода русской литературы» Н. Чернышевского (1956 г, переводчик – 
Синь Вэйай (辛未艾)). Н. Белинский и Н. Чернышевский были хорошо известны в Китае 
и стали ориентирами для изучения Гоголя. 

В этот период исследования и восприятие Гоголя в Китае претерпели огромные из-
менения. В 50-е годы в Китае политические факторы занимали первое место при пере-
воде и изучении произведений иностранных писателей. Поскольку произведения Гоголя 
были полны социальной сатиры, они в то время широко распространялись вместе с по-
литической пропагандой. Анализ литературных произведений с точки зрения социаль-
ного класса становился основной тенденцией. Мао Цзэдун однажды сказал: «Мы соби-
раемся упразднить сатиру? Нет, сатира всегда нужна, но есть несколько типов сатиры: 
есть сатира, направленная на борьбу с врагом, а есть сатира, направленная на союзников, 
на свою команду, и у них разные отношения. Мы вообще не против сатиры, но никогда 
нельзя злоупотреблять ею» [8].

Критик и литературовед Цао Цзинхуа сказал: «Острая сатира Гоголя, которая пол-
на общественного содержания, являлась мощным оружием в освободительной борьбе 
России, чем нанесла смертельный удар монархии и крепостной системе. В настоящее 
время люди нашей страны откликнутся на призыв мудрого председателя Мао и бурно 
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начнут борьбу с коррупцией. Произведения Гоголя, особенно «Ревизор» и «Мёртвые 
души», очень полезны для того, чтобы нанести мощный удар по буржуазии, искоренить 
декадентскую мысль, предотвратить заговор американских империалистических кругов 
и спровоцировать новые войны» [1].

В 60-е годы ХХ века в Китае началось социально-политическое движение, известное 
как «культурная революция», и китайско-советские отношения ухудшились, а с середи-
ны 60-х годов, под влиянием общественно-политической ситуации, перевод и публика-
ция советско-русской литературы в Китае постепенно сокращались.

Четвертый этап: с 80-ых годов ХХ века по настоящее время – возрождение го-
голеведения в Китае.

Этот период действительно можно назвать «великим процветанием» гоголеведения, 
когда работа в основном касалась переводов некоторых писем, вновь обнаруженных ма-
териалов и вторично переведенной классики. Были изданы «Выбранные места из пере-
писки с друзьями» (1999 г, переводчик – Жен Гуансюань (任光宣)), «Собрание писем 
Гоголя к друзьям» (1999 г, переводчик – Ли Юйчжэнь (李毓榛)) и «Сборник эссе Гого-
ля» (2009 г, переводчик – Лю Цзисин (刘季星)). К этому времени почти все известные 
произведения Гоголя были переведены на китайский язык, а некоторые даже изданы в 
Китае многократно. Среди них самым популярным является, безусловно, роман «Мёрт-
вые души». С 1935 года и по сей день этот роман был переведен на китайский язык 12-ю 
китайскими переводчиками, сейчас существует 11 версий перевода. 

Произведение Перевод Переводчик Год
Мёртвые души 死魂灵 Лу Синь 1935

鲁迅全集·第二十卷·死
魂灵

Лу Синь 1938

死魂灵 Ман Тао, Сюй Чиндао 1983
死魂灵 Чжэн Хайлин 1991
死农奴 Чэнь Дяньсин, Лю Гуанци. 1991
死魂灵 Фань Цзиньсинь 1997
死魂灵 Тянь Давэй 1999
死魂灵 Ван Шисе 2000
死魂灵 Хуэй Синь 2000
死农奴 Лоу Цзылян 2004
死魂灵 Тянь Гобинь 2008

Таблица 1. Хронология переводов «Мёртвых душ» Н. В. Гоголя на китайский язык.

Помимо отдельного выпуска сборников коротких рассказов, коллекций писем и ро-
манов, издательства Китая начали редактировать и печатать полное собрание сочинений 
Гоголя. Вышли в свет «Собрание сочинений Гоголя» (1983г), «Полное собрание сочине-
ний Гоголя» (1999г) и «Николай Гоголь. Полное собрание сочинений в 7 томах » (2002г).

По данным China National Knowledge Infrastructure видно, что кроме повторной 
публикации переведенных произведений, наблюдались также пики и в изучения Го-
голя: с 1979 года количество статей возрастает с каждым годом (лишь незначительно 
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уменьшаясь в 90-е годы ХХ века), а в 2009 году, к 200-летнему юбилею Гоголя, ЮНЕ-
СКО определила этот год как «Год Гоголя», поэтому число статей, в которых исследова-
лось творчество Гоголя в Китае в 2010 году достигло самого высокого пика.

Рис. 1. Количество научных статей, посвященных творчеству Н. В. Гоголя с 1959 г по 2018 г.

После введения политики «реформ и открытости», исследования и пропаганда твор-
чества Гоголя в Китае все больше отходили от влияния политических и социальных сил. 
Темы исследований, которые все больше привлекали внимание китайских гоголеведов, 
были следующие: творческие особенности текстов Гоголя, религиозное мировоззрение 
Гоголя, сравнительные исследования творчества Гоголя, Гоголь и Лу Синь, изучение ли-
тературной критики Гоголя, отношения между Гоголем и его современниками, карнава-
лизация в произведениях Гоголя и национальные особенности творчества Гоголя.

Итак, можно сказать, что Гоголь – один из самых известных зарубежных писателей 
в Китае. Многие отрывки из его повестей и романа «Мёртвые души» были перенесены в 
учебник по изучению иностранной литературы в китайских школах, при этом Гоголь как 
всемирно известный писатель имеет большую популярность среди китайских читателей. 
Многие произведения русской литературы были переведены на китайский язык в XX 
веке, особенно после «Движения 4 мая», что оказало огромное влияние на китайскую 
литературу и китайское общество. «Лу Синь был одним из первых китайских писателей, 
который обратил большое внимание на творчество Гоголя и перевел его произведения на 
китайский язык» [10, c. 29]. Из-за того, что Лу Синь занимал (и занимает) очень важное 
место в китайских литературных кругах, а также имел огромное влияние в обществе, 
произведения Гоголя оказались широко признаны в Китае.

Однако нужно заметить, что знакомство китайских литературных кругов и общества 
с Гоголем до 80-х годов XX века находилось под сильным влиянием социальных и по-
литических факторов. Это в основном отражается в трёх аспектах: 

 во-первых, в первой половине XX века Китай столкнулся с серьезным нацио-
нальным и социальным кризисом, страна находилась в ситуации экономической и поли-
тической нестабильности, поэтому произведения критического реализма Гоголя высоко 
оценивались и были популярными;

 во-вторых, огромное влияние на оценку и интерпретацию произведений Гого-
ля в Китае оказало мнение критиков Советского Союза; 
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 в-третьих, на перевод и исследования произведений Гоголя, очевидно, влияли 
политические факторы, в частности, упадок, наблюдавшийся с середины 60-х гг и до 
80-х гг XX века, был тесно связан с внутренней социально-политической обстановкой в 
Китае и изменениями в китайско-советских отношениях.

Наряду с социально-политической реформой в Китае в 80-х годах XX века, китай-
ское гоголеведение начало восстанавливаться и разветвляться, появилась характери-
стика – «деполитизация». Произведения раннего и позднего периода творчества Гоголя 
были переведены и изданы, анализ и оценка отдалились от рамки «классового анализа», 
было внесено и воспринято много новых достижений и новых идей гоголеведов других 
стран. 

Итак, можно сказать, что гоголеведение в Китае претерпело следующие процессы на 
4-х этапах своего развития: 1) знакомство и познание; 2) внедрение и использование; 
3) отчуждение и запрет; 4) возвращение к классике. Этот процесс представляет собой 
отображение изменений в социальной и политической ситуации в Китае в XX веке, при 
этом вопрос о том, как понять и оценить Гоголя и его произведения, а также выяснить 
текущее значение, остается важной темой для исследований в этой стране. При этом 
китайское гоголеведение можно назвать уникальным и имеющим ценность для будущих 
исследований во всем мире.
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ГОГОЛЕЗНАВСТВО В КИТАЇ: ПЕРЕКЛАД ТВОРІВ І СПРИЙНЯТТЯ ГОГОЛЯ 
ПРОТЯГОМ 100 РОКІВ

У статті досліджується проблема гоголезнавства в Китаї, відмічається, що Го-
голь є одним із найвідоміших закордонних письменників у цій країні. Твори Гоголя були 
перекладені на байхуа і путунхуа. Вважається, що в Китаї вже сформоване гоголезнав-
ство, і воно розділяється на 4 етапи: перший етап – 20-ті роки ХХ ст., другий етап – 
30-і й 40-і роки ХХ ст., третій етап – 50-70-ті роки ХХ ст., четвертий етап – 80-ті 
роки ХХ ст. і по теперішній час. Гоголезнавство в Китаї пройшло такі процеси на 4-х 
етапах свого розвитку: 1) ознайомлення й пізнання; 2) впровадження й використання; 3) 
відчуження й заборона; 4) повернення до класики. Цей процес являє собою відображення 
змін у соціальній політиці Китаю в XX столітті.

Ключові слова: гоголезнавство, переклад, сприйняття, політична ситуація, соці-
альна ситуація.
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NIKOLAI GOGOL STUDIES IN CHINA: TRANSLATION AND RECEPTION 
IN THE LAST HUNDERD YEARS

The article examines the research status of Nikolai Gogol studies in China. Gogol is one of 
the most famous foreign writers in China, his literary works have been translated into Chinese 
language and some representative works were even selected to the middle school Chinese text-
book. This paper points out that Gogol Studies have already formed in China, and this phenom-
enon can be divided into four stages from the 1920s to the present: the fi rst stage – the 1920s, 
the second stage – from the 1930s to the 1940s, the third stage – from the 1950s to the 1970s, 
the fourth stage – from the 1980s to the present. Nikolai Gogol studies have the following char-
acteristics in the four stages of its development in China: (1) familiarity and understanding; 
2) promotion and application; 3) alienation and prohibition; 4) return to the classics. These 
four stages were infl uenced by the social and political factors of China in the twentieth century.

Key words: Nikolai Gogol studies, translation, perception, political situation, social situ-
ation.
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GHOST-STORY AS A SCENIC FAIRY PLAY: IDIOMATIC MEANS 
OF SPONTANEITY IN HENRY JAMES’ PROSE

The tradition of ghost story being enrooted in fairy tale, it gives grounds for the devel-
opment of psychological prose involving theatrical devices. Epic condensation of details is 
represented as the result of subjective perceptibility that stresses the role of an observer’s 
viewpoint and entails the multiplication of the subjects of action involved in the fl ow of events. 
Mimetic narration gives place to diegesis where the viewpoints and intentions become of im-
portance, so that the prose acquires traits of theatrical soliloquy. 

Key words: diegesis, subjects’ multiplication, soliloquy, collocation, nominal (substantive) 
style, subject of action, hypostasis, prototype 

Ghost story is not only the brand of English literary tradition; it belongs to the usual de-
vices of world stage (from “Hamlet” and “Macbeth” to the fi nal of A.N. Ostrovsky’s “The Last 
Victim”). The ghost-like entities as such are quite normal in the poetry, especially in the imagi-
nary enlivened monuments (as in A. Pushkin’s “The Brazen Rider” or N. Tikhonov’s verses 
on the besieged town). In the classical ghost stories of Ch. Dickens and W. Collins one can 
easily perceive theatrical effects indebted to the artistic experience of the authors. The problem 
consists in the way how ghostly visions are transported from stage into prosaic narration and 
are conceived respectively. 

There existed very particular circumstances favoring the development of ghost stories in-
termingled with detective: in 1888 y. a series of mysterious murders has taken place. In this 
way the mythic fi gure of Jack the Ripper has arisen. The unknown murderer left letters together 
with his victims; in one of such relics (paired rhymes of 77 lines) one encounters eloquent 
confessions about. “Destitution against which I desperately fi ght” (line 34) implies the pride 
of becoming the judge for other people; “He describes his motivation as being his loathing of 
the common man and people who booze and revel”, as the researcher comments [16, p. 247, 
251]. The undetected crime is equal to apparition, so that faire tale gives a quite realistic report 
on the events. In H. James’ works it becomes evident in the fact that “all circumstances of the 
real fortunes of the heroes remain beyond the framework of the novels” and “almost all is to 
be imagined by the reader” as in the tale that “appeals to inner sentiments” and therefore “puts 
itself in the dependence upon the outer circumstances” [3, p. 138]. One must still add here that 
in story “the wondrous assistant disappears and subsequently so does the contraposition of the 
previous and principal examinations”, moreover, in story “it goes about separate exclusive cas-
es that are not obligatory episodes in the hero’s biography” [7, p. 12] in opposite to tale where 
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the mentioned “inner sentiments” refer to ritualistic schemes of initiation. Unusual adventure 
replaces in story the wonder of tales as something usual for the supernatural order. 

The communion with the late persons isn’t itself of supernatural nature. The very existence 
of poetic requiem (as in) and the whole tradition of the homage of ancestors’ memory don’t 
presuppose the existence of apparitions. Meanwhile the occult trends of spiritualism (the object 
of mockery in L.N. Tolstoy’s “The Fruits of Enlightenment”) have gained a stable position in 
the epoch and fl ourish till nowadays. This can be exemplifi ed with the report where it is put 
that “the visitors might really be our own dead. Maybe we were a larval form, and the adults 
of our species were as incomprehensible to us, as totally unimaginable, as the butterfl y must be 
to a caterpillar.” [17, p. 96]. 

The particular conditions of urban environment with its condensed state cause the diversity 
of things and the opportunities of sudden encounters on the verge of something miraculous. As 
well as rites in fairy tale here the most convenient and conventional events give the pretext for 
the rise of daily life’s chimeras. Such is the case in H. James’ story “The Friends of Friends” 
that gives the confession of a widow about her jealousy towards the attitude of her husband to 
her late friend. This rival-girlfriend dies almost simultaneously with her visiting the husband in 
his particular lodgings. “ – ‘She died last evening – just after leaving me’ <…> Then he brought 
out, so that it was in the stupefaction I heard, – ‘Impossible! I saw her.’ ‘You saw her?’ ‘On that 
spot – where you stand’. … I looked round the room where she had been <…> and I never had 
till now” [14, p. 164-165]. Here the concept of Spot appears as a subject promoting the divorce. 

It doesn’t go about miracle but the spontaneity of action as the seeming lack of explicit 
motivation that arouses curiosity and makes the observer suspect the unusual things identifi able 
as apparitions so that surprise replaces miracle: it is the consequence of the exaggeration of epic 
detailed description that attains the verges of hyperrealism where the intrusion of outer transcen-
dental powers substitute usual causation of events and result in spontaneity. Such is the manner of 
an Irish story-teller described by H. James’ contemporary J.M. Synge: “In stories of this kind he 
always speaks in the fi rst person, with minute details to show that he was actually present” [18, p. 
330]. This problem of detailed descriptive hyperrealism has been already discovered in the works 
of A.P. Chekhov where one encounters “odd, unnecessary artistic objects” and “details aren’t 
motivated with the character of person and the plot” [11, p. 155. 146]. Although such details are 
seemingly fortuitous and occasional, they turn out to be of importance: “Casual object imparts 
its colors to all chain of particulars” [11, p. 183]. These particulars being accumulated, they refer 
to the powers beyond the textual framework and give the map of the whole world where the 
event takes place. It follows from here a very signifi cant conclusion as to the nature of dramatis 
personae: “The world of things at Chekhov isn’t background or periphery. It gains equal rights 
with the dramatis personae”. [11, p. 152]. In other words things become the genuine subjects of 
action together with human beings without being personifi ed. It is the case that imparts to nar-
ration the theatrical properties of the multiplication of dramatis personae as in A. Tennyson’s 
requiem [20]. Due to such referential net arising from the seemingly insignifi cant particulars the 
transcendental powers are involved so that the dualistic worldview of fairy tale becomes restored. 
The superfl uous details complicate the narration and entangle the reader resulting in confusion 
and the growth of ordinary phrases’ idiomatic interpretation. 

The attempts of tracing idioms of H. James’ ghost stories have already been undertaken: it 
has been shown that the semantic fi elds of horror prevail [2, p. 133]; it concerns the peculiarity 
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of attributes as “old” in “Aspern Papers” representing the communion with the past [5, p. 33]; 
the disclosure of the functional load of phrases concerns the epithet “bad” transformed in oc-
casional neologism “malo” in libretto (as the blend of Latin roots designating ‘apple’ and ‘bad’) 
[6, p. 78]. In this respect it is the substantive style transposed from lyrics into prose that imparts 
the “ghostly” qualities to the narration. Of importance seems to be the concept of substantive 
collocations suggested by L.P. Stolyarova who has shown the signifi cance of colligation for 
their typology (in particular of attributive combinations). In particular she has attracted atten-
tion to the “operation of images’ contamination that’s their reduction to a formula” and to “a 
model of contaminated images” [8, p. 26-27]. Here the question on aspectual parameters of a 
phrase becomes signifi cant. In particular temporal properties loose their determination. In H. 
James’ ghost stories the meaning of such collocations depends chiefl y upon intentional load 
that is to be disclosed from the subjective perspective. At one side there always is given the 
leading narrator whose viewpoint unites all utterances so that even direct speech of different 
persons becomes reported and included in the inner monologue of the narrator in the manner 
of theatrical soliloquy. At other side the numerous subjects that are mentioned in plain de-
scriptions become meaningful and ominous as the vehicles of outer powers signifi cant for the 
development of events so that they turn into the subjects of action as the verbal masks of absent 
at stage but infl uential dramatis personae. In other words a typical theatrical phantom arises 
that comprises the meant though not mentioned powers. These powers arise as ideas existent 
within the souls of the present persons and they behave as real participants of action, Similar to 
the renowned Karamazov’s devil of F. Dostoyevsky the apparitions at H. James come back to 
subjective imagination. Ghost appears as the hypostasis of somebody’s self. At the same time it 
doesn’t appertain to the subconscious realm and refers to the prototypes of the visions. 

The genesis of idioms shows that the condensation of details is in its turn the result of 
observations gathered by an observer. Epic condensation would be incompatible with drama 
because it would entail the constant retardation of action, were it not indebted to the subjec-
tive viewpoints. Meanwhile the very rise of circumstantial descriptions is the consequence of 
attention and intention that entail the transformation of epic mimetic narration in diegesis. In 
particular one doesn’t observe apparitions immediately but makes conclusions on from their 
vestiges that are attested by the observers so that diegesis arises as the mediated mimesis. This 
can be exemplifi ed with the effect of what can be called the multiplied (quoted) quotation as 
in the inner monologues with the reported speech of persons represented by the narrator being 
the unifying axis of text. Such is the case in “The Real Right Thing” where it goes about the 
philologist trying to put in order the papers of the late scientist and fi nding the communion with 
the dead: the hero observes the conduct of the scientist’s widow and comes to the conjectures: 
“<…>, it came up to him from the tall black lady, and went again from him down to her, that he 
knew what she meant by looking as if he would know” [14, p. 274]. Details are produced by the 
observer and refer to the powers from outside the text. 

Scenic aptitude of H. James’ prose can be proved already with the operatic elaborations, 
among which “The Turn of the Screw” is to be mentioned at the fi rst place. The story retells a 
variant of an old balladic plot known from J. Goethe’s “The King of Alder”: it goes about the 
spiritual struggle for the soul of a boy between his governess (the narrator) and the evil power 
embodied as the apparition of the late servant Quint. The narration is built up as a confession 
of the governess resembling soliloquy. There are numerous interpretations of the story [10] the 
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majority of which are not valid.: the conjecture as to the erroneous narrator is not only refuted 
by Britten but it is also not compatible with the presumption of veracity; another conjecture as 
to the crazy narrator is not valid because real events are reported with exactitude. 

In operatic libretto the ghost of Quint is treated as the real force and endowed with proper 
speech that looks like overt seduction (in the manner of balladic King of Alder). Quint: “Miles, 
you are mine!” Miles: “Is he there, Is he there?” Governess: “Is who there, Miles? Say it! Say 
it!” Q.: “Don’t betray us Miles!” M.: “Nobody! Nothing!” [12, p.. 304-305]. The cues pre-
suppose that the ghost remains visible for Miles only and that there has arisen a conspiracy 
between them against the Governess. Moreover this conspiracy comes to the death of the boy 
as the result of succeeded seduction. This is attested with the fi nal exclamations of the Govern-
ess and Quint’s triumphant song. G. (to M.): “Who? Who? Who made you take the letter?” Q.: 
“On the paths, in the woods, remember Quint!” [12, p. 306]. The attributes mentioned here 
refer immediately to Goethe’s balladic image. And at last after the end of Quint’s song and the 
governess’s implorations Miles brings out his last exclamation: “Peter Quint, you devil!” [12, 
p. 311]. This accusation retains the authentic text of H. James and leaves no doubts as to the 
right interpretation of the story. 

Diegesis in the narration can be exemplifi ed with the episode of the departure of Mrs. Grose 
(Ch. 3): “Her thus turning her back on me was fortunately not, for my just preoccupations, a 
snub that could check the growth of our mutual esteem” [15, p. 16]. The motive of snubbing is 
here introduced that refers to the hidden circumstances of the social status of the both persons. 
And it is the consequences of such attitude that appears after the apparition’s vision (Ch. 6): “I 
had an absolute certainty that I should see again what I had already seen, but something within 
me said that by offering myself bravely as the sole subject of experience ... I should serve as an 
expiatory victim” [15, p. 28 – 29]. The motive of victimizing becomes then alternative to that 
of snubbing, and there arise the imaginary subjects of action – Victim as some ideal to follow 
and Snub as the phantom of aversion. 

In “Aspern papers” there are no outer attributes of ghost story whereas senility is treated 
as something equal to apparitional essence. The story is based upon the genuine anecdote [1, p. 
11]: a philologist makes acquaintance with the old lady (living together with her old niece) who 
had been the sweetheart of an eminent poet and is supposed to possess his letters (the motive 
present in “The Real Right Thing” mentioned above). All attempts to get the letters fail and at 
last it is declared that they are burnt. The enigmatic act of burning the papers (whether it did 
take place and wasn’t invente4d by the old lady) gives pretext for tracing author’s intentions: 
“James is putting forth the idea that characters in writing are just that, made up characters of 
the author’s imagination. Digging into the actual person is interesting, but not always revela-
tory <…>.” [19, p. 18]. Therefore the question arises whether the besought object existed at 
all so that it goes about a theatrical phantom where “the absence of Geoffrey Aspern becomes 
the only meaningful reality determining the fates and relations between the heroes” [9, p. 238]. 
Here the general problem of the existence of non-existent negative objects arises [4, p. 15] as 
alternatives and antitheses to the explicit narration. Such is the meaningfulness of glimpses 
(esp. between the narrator and the heroine [1, p. 10]) that supports the statement on the di-
egesis of narration as in the passage on the observation of a portrait: “<…> I but privately 
consulted Jeffrey Aspern’s delightful eyes <…> He seemed to smile to me with mild mockery” 
[15, p. 168]. This is a communion with the world of the late person as the absent reality. Such 
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observation of glimpses betraying the exaggerated self-confi dence and certitude are attested 
with the failure of bargain (Ch. 9): “She must have been conscious, however, that though my 
face showed the greatest embarrassment <…>, it was full of compassion. It was a comfort for 
me a long time afterwards to consider that she couldn’t have seen in me the smallest symptom 
of disrespect” [15, p. 170]. 

One of the decisive scenes attracting attention deals with the dispute on the admissibility of 
handshaking between the unknown persons: “<…> I added: “May I shake hands with you on 
our contract?” <…> she only said coldly: “I belong to a time when that was not the custom.”” 
[15, p. 112]. The symbolic meaningfulness of this refusal of hand-pressing concerns immedi-
ately the spiritual communion. The comments say it goes about the protection of private life: 
“In refusing to take his hand, Miss Juliana refuses to serve as a link between him and Aspern. 
<…> She is also protecting the privacy of what transpired between herself and Aspern” [13, p. 
72]. Meanwhile the temporal distance is as mighty as the barrier of death: “The past lives by its 
own customs, James implies, which deny our attempts to grasp it” [13, p. 79]. It is the subject 
of Time that plays the role of apparition. 

The identifi cation of apparition and vision attests the unimportance of supernatural con-
tents replaced with psychological peculiarities of the inner world of dramatis personae. Such is 
the case in “The Third Person” where an apparition appears as a vision for a pair of old ladies, 
Ms. Amy and Ms. Susan, dwelling in a vicar’s house. It turns out (from vicar’s archives) to be 
an ancient relative executed some centuries ago. All attempts to get rid of him (such as repay-
ment of a sum to the treasury) failed until Ms. Amy has committed successfully the crime of 
smuggling this sum across the state frontier: “… ‘he wanted some bold deed done, of the old 
wild kind; he wanted some big risk taken. And I took it.’ She sprang up, rebounding, in her 
triumph” [14, p. 305]. Risk comes as the subject of action involved with the heroine’s own 
imagination. A similar case of apparition as vision takes place in “Sir Edmund Orme” where 
the apparition of the lady’s bridegroom (who had committed suicide) arises only to her and to 
the person who is predestined to become the husband of her daughter Charlotte and who is the 
narrator. The ghost appears as the memorandum on the marriage’s obligation: “I recognized 
him at once … Yet he looked fi xedly and gravely at me” [14, p. 77]. Ate last, before the mother’s 
death it become visible for Charlotte too [14, p. 89], Here the paradox of observation arises: one 
describes as something visible the subject that is beforehand proclaimed to be perceptible for 
those involved only (namely for the daughter and the person whom she loves sincerely). Then 
the problem arises as to the authorization of the report on the apparition. 

Such reduction of apparition to vision gives rise for the psychological prose where the ves-
tiges of ghostly powers are attested only with indirect observations in the concluding lines, as 
in “The Romance of Certain Old Clothes” where the sister that married happily abuses her late 
sister’s taboo to take her things and if found killed or in “Owen Wingrave” where a student of 
military school spends a night in the room supposed to be haunted to prove that he is not coward 
in spite of pacifi stic declarations. and is found dead (the motive apparently to be recognized in 
N.V. Gogol’s “Viy”). A more inventive approach is arrested in “The Ghostly Rental” where the 
cursed and supposedly dead daughter pays rent for her old father. The neighbor of his is narrator 
and replaces him when he is ill. The traditional motive of damnation gives the pretext for develop-
ing the scene upon scene and disrobing the pretended ghost. “I saw that it had a perfectly human 
face, though it looked extremely pale and sad … I saw before me not a disembodied spirit, but 
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a beautiful woman, an audacious actress” [14, p. 63]. Meanwhile the ghostly element turns out 
unexpectedly when it appears that the dying Captain has come as an apparition to the pretended 
ghost: “’Oh. Heavens, I have seen his ghost!’ she cried” [14, p. 64]. The device of a scene upon 
scene blends thus reality with much more somber and mournful details. 

The split of personality as the special case of multiplication of subjects is (as in R.L. Ste-
venson’s Doctor Jekyll and Mister Hyde or O. Wilde’s Dorian Grey) if to be found in “The Jolly 
Corner” where an episode from the life of a couple is described where the husband enters a 
somnolent state: “His alter ego walked – that was the note of his image of him, while his image 
of his motive for his own odd pastime was the desire to waylay him and meet him” [14, p. 318]. 
The similar case is narrated in “The Private Life” where the singular conduct of a poet attracts 
attention of persons dwelling together with him in a fashionable resort in Swiss: “ – <…> the 
place was utterly empty – as empty as the stretch of valley in front of us. He had vanished – he 
had ceased to be. But as soon as my voice rang out – I uttered his name – he rose before me like 
the rising sun” [14, p. 115]. Here the subject of Emptiness is involved that conceals hypostasis. 

Ghost story can be said to give pretext for the development of what is called psychological 
prose of theatrical origin. The decisive features of idioms are those of reporting the behavior of 
persons seen by their partners in dialogue as the play of actors upon a stage so that that behavioral 
descriptions are given as the forms of diegesis that’s from the viewpoint of the subjects of action. 
Such reports are given in inner monologues as in the rehearsal of such actors. The scrutinized 
description of behavior perceived by the observers promotes the multiplication of subjects that 
become in their turns the new observers. In this respect the stream of conscience (the derivative 
of soliloquy) has been foreboded and forecasted. Novelistic images become the result of artistic 
experiments with the observers’ viewpoints represented as the narrative spontaneity. 
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ОПОВІДАННЯ ПРО ПРИВИДІВ ЯК СЦЕНІЧНА ФЕЄРІЯ: ІДІОМАТИЧНІ 
ЗАСОБИ СПОНТАННОСТІ У ПРОЗІ ГЕНРІ ДЖЕМСА

Традиція оповідань про привиди закорінена в чарівній казці, даючи основу для розви-
тку психологічної прози з залученням театральних засобів. Епічна конденсація деталей 
подається як результат суб’єктивної спостережливості, що наголошує на значущості 
точки зору спостерігача і тягне за собою мультиплікацію суб’єктів дії, залучених до 
перебігу подій. Міметична оповідь поступається місцем діегезису, де стають вагомими 
точки зору та інтенції, так що проза дістає вигляду театральної солілоквії. 

Ключові слова: діегезис, мультиплікація суб’єктів, солілоквія, колокація, іменнико-
вий стиль, суб’єкт дії, іпостась, прототип. 
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ПОВЕСТИ О ПРИВИДЕНИЯХ КАК СЦЕНИЧЕСКАЯ ФЕЕРИЯ: 
ИДИОМАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СПОНТАННОСТИ В ПРОЗЕ ГЕНРИ 

ДЖЕЙМСА
Традиция повестей о привидениях коренится в волшебной сказке как основа раз-

вития психологической прозы с привлечением театральных средств. Эпическая кон-
денсация деталей представляется как результат субъективной наблюдательности, 
подчеркивая значимость точки зрения наблюдателя и обуславливая мультипликацию 
субъектов действия, вовлеченных в развитие событий. Миметическое повествование 
замещается диегезисом, где весомость придается точкам зрения и интенциям, так что 
проза обретает облик театральной солилоквии. 

Ключевые слова: диегезис, мультипликация субъектов, солилоквия, коллокация, 
именной стиль, субъект действия, ипостась, прототип. 
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ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ
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МЕТРИКО-РИТМІЧНІ ТА ІНТОНАЦІЙНІ ТИПИ АКЦЕНТНОГО ВІРША 
МИХАЙЛЯ СЕМЕНКА

У статті на матеріалі поетичної творчості лідера українського футуризму Ми-
хайля Семенка робиться спроба уточнити поняття метричного статусу акцентного 
вірша, його ритмічної одиниці та розмірів, а також окремих різновидів віршової інто-
нації.

Ключові слова: авангардизм, футуризм, чистотонічний акцентний вірш, метр, 
ритм, розмір, строфа, інтонація, стиль.

Модернізм та авангардизм внесли величезне різноманіття в метрико-ритмічну та ін-
тонаційну розбудову українського вірша. Уже старші українські символісти (М. Воро-
ний, О. Олесь, Г. Чупринка, М. Жук, молоді М. Рильський і П. Тичина та ін.) спробували 
змінити характер інтонування вірша з фольклорно-пісенного на літературне, орієнтую-
чись на європейські зразки. З іншого боку, до радикального осучаснення вірша вдалися 
українські футуристи (насамперед Михайль Семенко), які застосували ресурси повсяк-
денного міського мовлення, тогочасного вуличного суржика, в цілому надали панівного 
значення говірному віршу (декламаційний як один з різновидів говірного) у всіх його 
формах, варіаціях і нюансах.

Збірка М. Семенка «Bloc-notes» (1919), куди увійшли твори, датовані 1918 роком 
з зазначенням місця написання в Києві, – типовий приклад його поетичної творчості 
кінця 1910 – початку 1920-х рр., коли менш загальними ставали суто формальні вправи 
(«заумь», графічні експерименти) і водночас ясніше окреслювались головні ознаки його 
поетичного, зокрема ліричного стилю. Так, у збірці «Bloc-notes» функцію об’єднуючого 
жанрово-стильового принципу виконує сама його назва, яка орієнтує на короткий, стис-
лий виклад, фрагментарний запис окремих міських спостережень і вражень. Вісімнад-
цять з двадцяти чотирьох творів підбірки в смолоскипівському виданні 2010 р. [6, 78-89] 
це восьмивірші (два катрени: 4 + 4); найменший обсяг – шість рядків, найбільший – двад-
цять. Відповідно до стилю нотатника інтонація набирає фрагментарного, «строкатого», 
різноголосого, поліфонічного звучання. На метрико-ритмічному рівні розгортається ди-
намічний поліморфний вірш.

Фрагментарність й еклектика, сполучення не сполучуваного, скажімо, дрібних, «не-
сподіваних» подробиць з абстрактними узагальненнями – родові ознаки авангардизму, 
мистецтва «розірваного», як правило, урбаністичного світобачення. Європейська й ро-
сійська урбаністична поезія дала світовій літературі чимало славетних імен, зокрема 
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таких, як Еміль Верхарн («Міста-спрути», 1895 та ін.), або Валерій Брюсов («Urbi et 
Orbi», 1903 та ін.). У цьому ряду бачимо й Михайля Семенка. За великим рахунком він 
був надзвичайно талановитим співцем міста. Міський гуркіт, лабіринти вулиць з нагро-
мадженнями будівель асоціювались у нього з кипінням поетичного натхнення. В урба-
ністичних картинах, вуличних видовищах (трохи навіяних Верхарном), розкривався і він 
сам – як митець і як людина. Захоплює виразність його візуальних, «малярських» обра-
зів; приміром у вірші «Вуличні фоліянти» зі згаданої збірки «Bloc-notes»:

  Хто любить юрму, м’яко спінену,
  Хто любить гуркіт і сміливість примар?
  Гуркоче вулиця, цементово відмінна,
  Широколистить одверто світлотіневий бульвар.
   Захололі фігури на привітних верандах
   над порцією мережевого містично-зосередковано
   Я блукаю, заглиблено риючись в уличних фоліантах,
   довкола вібрують бруком рухи підковані.
  Зупинись замислено журний поверховий погляд!
  Подивись у душу безоглядно і впевнено!
  …Шепочуть тіні, бліднуть обличчя – незнані, чужі
  примари містерно щоглять.
  Запізнілий кут роззявлений мене ховає темно.
У цій урбаністичній ліриці, в цьому еклектичному словесному живописі (початок 

імпресіоністичний, «м’яхкий», кінцівка – експресіоністична, напружена) якимось див-
ним чином не губиться поет – кожного разу він впізнається у якихось нових, тонких, 
раніше прихованих рисах своєї душі й хисту.

Неодмінною часткою урбаністики М. Семенка є інтимна лірика, у якій задіяна поети-
ка ще одного поширеного на межі століть мистецького методу – натуралістичного спосо-
бу зображення. Спільне з натуралізмом – зокрема у «хворобливому, патологічному сма-
куванні еротичних сцен» [5, 267], досить перечитати такі твори з «Bloc-notes», як «Тепла 
жінка» («Нервує чорне з білим»), «Оксамитовий дзвін» («Осліпи мого звіря оголеністю 
ніг») і т. д. Загалом у ролі головних героїв збірки виступають «поет» і «вона» – розча-
клована вулична жінка, краля, «пудрована проституція», знайома читачеві ще з поезій 
Ш. Бодлера. Щодо поета, то в більшості випадків – це узагальнений образ, «провінціяль-
ний поет, заворожений Бальмонтом», що відшукує «свій кут, самотно обакацієний» і т. п. 

Цей «заворожений Бальмонтом» поет – явно не Михайль Семенко. З російських 
поетів 1910-х рр. найбільше, як нам здається, вплинув на нього автор відомих книжок 
«Громокипящий кубок» (1913), «Златолира» (1914), «Ананасы в шампанском» (1915), 
«Поезоантрака» (1915) та ін. Ігор Северянин. Про творче змагання свідчать певні пере-
гуки у мовній стилістиці їхніх «поез», особливо в лексиці – в широкому застосуванні 
складених слів, учуднених словоформах, наприклад, утворених з допомогою префікса 
«о» – у Северянина найчастіше від дієслів («оэкранить», «окалошить»), у М. Семенка – 
від усіх частин мови («обінтимівшись», «оковдрилась», «оскатертений» і т. д.), особливо 
від дієприкметників («окінематографований» (Шекспір), «опасмодимлений» (пароход), 
«отремонторучений» (ключ), «обезпаморочена» (змога), «осурмлені» (автомобілі) і т. д. 
Подібна лексика надає тексту учудненого звучання. Однак саме в тональності – суттєва 
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відмінність між цими поетами: манірності І. Северянина протистоїть різкий епатаж «на-
ївного читача» в творах М. Семенка. Його стилістика тяжіє до вульгаризмів, зниженого 
вуличного лексикону. До речі, міському суржику, зафіксованому в Семенкових віршах, 
властива така ознака, як макаронічний стиль, суміш українських слів з російськими, що 
слід розглядати не як авторську недбалість, а як реальність поширеної на початку ХХ ст. 
у великих українських містах говірки. Звідси й уже зазначена інтонаційна строкатість, 
основана на різноманітних типах висловлювань – запитання, оклику, спонукання та ін. 
Нічого застиглого, все рухається від рядка до рядка.

З іншого боку, авангардизм, при всій розкутості авторського самовияву, нав’язує і 
свої правила гри, що робить його витвори «своєрідними», не схожими на інші. І це не-
минуче породжує певну клішованість стилю. У віршах М. Семенка таке ж порушення 
логічних і граматичних зв’язків, та ж безпунктуаційність, що й у творах інших євро-
пейських і російських футуристів. Та при всьому тому його творча індивідуальність на-
стільки потужна, що внутрішнє життя автора неминуче проступає через усі покрови і 
формує твір.

_________
Семенкова збірка «Bloc-notes» найбільше привернула нашу увагу своїм метрико-

ритмічним складом. Її метри і ритми – суцільна тоніка, де одне з провідних місць нале-
жить малодослідженому в нас чистотонічному, акцентному віршу. Із двадцяти чотирьох 
творів, уміщених у згадане смолоскипівське видання, вісім упорядковано акцентником; і 
ще в кількох творах він функціонує у перехідних метричних формах (ПМФ).

У визначенні статусу акцентного вірша виходимо передусім з виміру кількості скла-
дів між наголосами, тобто з обсягу міжіктового інтервалу. Михайло Гаспаров нагадував, 
що тривалий час у цьому типі вірша враховувалось «тільки число наголосів у рядку», а 
«число ненаголошених складів в інтервалах між цими наголосами» [1, 3] залишалось 
поза увагою дослідників. Обстеження великої кількості матеріалу дозволило М. Гаспа-
рову назвати акцентним такий «вірш, у якому обсяг міжіктових інтервалів коливається в 
діапазоні більшому, ніж три варіанти» [1, там само] (в дольнику два варіанти: 1-2 скла-
ди; в тактовику – три: 1 – 2 – 3). Одночасно враховується і кількість наголосів у рядках, 
оскільки саме за наголосами визначаються розміри чистотонічного, акцентного вірша 
(рос. – 2 – 3 – 4 – 5 і > ударник, у нас – 2 – 3 – 4 – 5 і > акцентник).

Отже, акцентним є чистотонічний вірш, у якому 1) обсяг міжнаголошених інтервалів 
перевищує три варіанти) найчастіше – 3 – 4, або – 0 – 3 – і 2) при тому в акцентуації на-
явна певна співмірність наголосів у рядках.

У розрахунках виходимо також із того, що в кожному окремому творі кількість ак-
центних структур має охоплювати не менше 25% тексту, до того ж їхнє розміщення у 
творі наскрізне, а не локальне. Усі інші тонічні й силабо-тонічні розміри, які входять у 
склад акцентного вірша (твору), постають як певні його ритмічні форми.

Цікаво, що М. Гаспаров розглядав акцентний вірш в одному ряду з верлібром; для 
нього вільний вірш, верлібр, не являє собою окремої системи, це білий акцентний вірш. З 
погляду дослідника, ритмічно їх розрізняє тільки рима – присутня в акцентнику і відсут-
ня (чи майже відсутня) у верлібрі. Звісно, це не єдина відмінність між ними; у верлібрі 
немає жодної наскрізної міри повтору – будь то рима, чи строфа, чи метрика – ритміка.
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Щодо поезій «Bloc-notes», то тут бачимо суцільну римованість, часом графічно 
ускладнену стовпчиком, і цілковиту (що вже зазначалось) строфічну оформленість, що теж 
не суперечить критеріям тонічних структур. Зокрема, цитований вірш «Уличні фоліянти» 
строфовано трьома катренами (4 + 4 + 4) з перехресним римуванням і чергуванням довших 
і коротших тонічних рядків, де переважають довгі дольникові й тактовикові ритми.

До власне акцентних у смолоскипівській підбірці відносимо вісім творів: «Опертий 
лікоть» («Зори настирливі, зори уперті»), «Весна» («Вулиця сліпила у вікна вриваними по-
грозами», «Вона» («З насмішкуватою посмішкою похитувавсь розпалено»), «Поет» («На 
розі стояв він самотно-колосно»), «Риска» («Зникла зламанно удосконалена зграйність»), 
«Ресторан» («Червона пляма на фоні дзеркального буфету»), «Замішання в місті» («Мене 
ваблять снігові хребти»), «Прожекторовий промінь» («Вечір, задуманий після дощу»).

Жодний з названих акцентних віршів не є ізометричним, тобто написаний одним роз-
міром, що зайвий раз спростовує думку про те, що в цьому типі вірша панує «ритм, за-
снований на однаковій кількості наголосів… у рядку при різній кількості ненаголошених 
складів» [5, 13-14]. З різкою критикою рівнонаголошеності чистотонічного виступали 
ще В. Жирмунський і Р. Якобсон [див.: 4, 118-119]. М. Гаспаров теж говорив лише про 
певну урегульованість кількості наголосів у рядках» [2, 17].

У зв’язку з визначенням розмірів в акцентному вірші, очевидно, виникне потреба в 
уточненні поняття його ритмічної одиниці. Якщо в силабіці – це склад, у силабо-тоніці – 
стопа, в дольнику – доля, в тактовику – такт, то що є одиницею виміру в акцентному ві-
рші? Для В. Жирмунського і Р. Якобсона – це слово (фонетичне слово), словосполучення, 
«словесний згусток», навіть «збільшена одиниця інтонаційно-синтаксичного порядку» 
[див. 4, там само]. Близька позиція і в М. Гаспарова. В одній з останніх своїх прижиттє-
вих праць «Русский стих начала ХХ века в комментариях» (вид. 2-е, 2001 р.) він застері-
гав, що «довжина вірша в тонічній системі вимірюється не кількістю стоп (і, відповідно, 
сильних місць – іктів), а кількістю слів (і, отже, наголосів): рядки розрізняються 2-удар-
ні, 3-ударні, 4-ударні й т. д. Не треба думати (як часто роблять), що в тонічному вірші всі 
рядки мають бути рівні за числом наголосів: як у силабо-тоніці цілком законні нерівно-
стопні вірші (врегульовані або вольні), так і в тоніці – нерівнонаголошені [3, 155]. Це 
сучасне тлумачення вважаємо базовим.

Отже, якщо в класичному вірші (2-складовому і 3-складовому) і в дольнику розміри 
й ритмічні форми визначаються кількістю наголошених і ненаголошених стоп і доль, то 
ці виміри не можуть механічно переноситись на акцентний вірш.

Наведемо кілька ілюстрацій. Напр., вірш «Опертий лікоть»:

Зори настирливі, зори уперті,    – 2 – 2 – 2 – 1
На мармур опертий лікоть.    1 – 2 – 1 – 1
Рухи зосередковано роздерті    – 4 – 3 – 1
і перса запитують: що? я – каліка?   1 – 2 – 2 – 2 – 1

Хто винен, що на шиї срібляний дзвоник   1 – 3 – 2 – 1 – 1
містерно опошлених звичок?    1 – 2 – 2 – 1
Я дивлюсь під мармуровий столик,   2 – 3 – 1 – 1
де рухається безжурний черевичок.   1 – 4 – 3 – 1
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Це типова поліморфна тонічна структура, де кожний рядок має свій акцентно-сила-
бічний візерунок. Метричний склад І і ІІ катренів:

  І Д4, Дк3, Акц3, Ам4
  ІІ Тк4, Ам3, Х5, Акц3
Власне акцентними є два рядки (25% тексту) – третій у першому катрені й останній 

у другому; схема міжнаголошених інтервалів у них подібна: – 4 – 3 –
– Рухи зосередковано роздерті   – 4 – 3 – 1
– де рухається безжурний черевичок  1 – 4 – 3 – 1
Розмір рядків – 3-х-акцентний.
У передостанньому рядку вжито 5-стопний хорей (перша й третя стопи атоновані): 

число п’ять характеризує тільки кількість стоп, а число фонетичних слів (з займенника-
ми і прийменниками) тут дорівнює трьом. В цілому розмір наведеного вірша за кількіс-
тю слів-наголосів у рядках регулюється чергуванням чотирьох і трьох акцентів: Акц4334 
4333.

Отже, візьмемо до уваги, що класичні розміри (особливо 2-складові) і дольники 
оперують повнонаголошеними і неповнонаголошеними ритмічними формами, що за-
безпечує їм, навіть при існуванні метричних рамок, майже необмежену варіативність, і 
це, очевидно, й виводить їх у число найпродуктивніших метрико-ритмічних структур. А 
розміри акцентні регулюються наголосами наявних, озвучених слів; атоновані (як прави-
ло, службові слова чи займенники) прилягають до повнозначних слів, утворюючи т. зв. 
фонетичну словесну групу.

Характерною ознакою чистотонічного вірша Михайля Семенка є довгі рядки, об-
сяг яких досягає двадцяти і більше складів. Як правило, вони вступають у різні комбі-
нації з рядками коротшими. Так, композиція восьмирядкового вірша «Весна» основана 
на контрасті масивного першого чотиривірша і значно полегшеного, коротшого друго-
го. Зокрема довжина третього рядка початкового чотиривірша дорівнює двадцяти семи 
складам! Загалом це типовий у Семенковій віршостилістиці строфічний прийом, коли 
один з рядків ніби бере на себе вагу всіх попередніх, що, звісно, учуднює звучання твору. 
Притому, довгі рядки обтяжуються ще й довгими, багатоскладовими словами:

18 Улиця сліпила у вікна вриваючими погрозами
17 в кав’ярні тіні блимали пересовувалися м’яхко,
27 Одвідувачі за оскатертеними столиками кокетують
14 панночки нудьгували і в душах було цвяхко.
Кількість складів у виділених словах дорівнює п’яти-семи. Цікаво, що у наступному 

коротшому епатажному чотиривірші бачимо й значно коротші – дво-трискладові – слова; 
загалом строфа завершується пуантом – двома односкладовими словами.

12 Хотілось пива і свіжого повітря.
10 Хотілось щоб з рельсів зійшов трамвай.
11 Вривались іноді подихи вітра.
2 Був май.
У наведеному творі акцентною є лише перша строфа. З чотирьох рядків три – за об-

сягом міжнаголошених інтервалів – мають акцентну будову; другий рядок – дольників – 
виступає як певна ритмічна форма акцентного вірша. Загальна схема: Акц 5564

  – 3 – 2 – 2 – 4 – 2
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  1 – 1 – 1 – 4 – 4 – 1
  1 – 5 – 4 – 5 – 2 – 2 – 2
  – 4 – 2 – 3 – 1
Наступна строфа впорядкована тактовиково-дольниковими ритмами (пуант ямбіч-

ний):
  1 – 1 – 2 – 3 – 1
  1 – 2 – 2 – 1 –
  1 – 1 – 2 – 2 – 1
  1 –
Є підстави дефініювати вірш такої ритмічної будови як перехідну метричну форму 

від акцентника до тактовика: ПМФ Акц 5564 → Тк 4-1; дольникові рядки в другій строфі 
розглядаємо як певні ритмічні форми тактовика.

Щодо інтонаційних типів Семенкового тонічного вірша, то однією з найулюблені-
ших у його багатоголосій поезії є інтонація переліку. Через розширення об’єктів зобра-
ження вона слугує цілям поетичного узагальнення образів, а також засобом нагнітання, 
драматизації експресії. Прикладом такої градаційної побудови може бути вірш «Замі-
шання в місті», що має композиційну модель протилежну використаній у вірші «Весна»: 
з полегшеним стислим початком («мене ваблять снігові хребти» і масивною основною 
частиною, де поступово нагнітаються ознаки якогось апокаліптичного видовища з сюр-
реалістичною деформацією образів на зразок «розхилився камінний ріг». Поступово на-
рощується ефект «замішання в місті»:

…Загули дзвони, загули шуми,
зойкнула мерехтяча вулиця безнадійністю сирен.
І загупали удари серед божевільної стуми,
і метнулися натовпи від зловісних гангрен.
Падають вивіски, вітрини дзвенять і сипляться,
тротуари хрустять, м’ясо топчеться, женщини верещать
    і плутаються –
телеграфні стовпи гнуться, розхилився камінний ріг.

В аспекті ритміки-метрики – це чиста тоніка. Базових акцентних рядків з відповідни-
ми міжнаголошеними інтервалами – три (25% від 12-рядкового тексту). Загальний роз-
мір у першій полегшеній строфі Акц 4, 3, 3, 2; у цитованій другій масивній з’являються 
довгі й наддовгі розміри акцентника: Акц 4, 5, 5, 4, 5, 5, 7, 6. До наведених раніше схем 
акцентуації у двох останніх рядках додаються нульові – 0 – 4 – 0 – 3 –

  2 – 2 – 0 – 1 – 2 – 4 – 1 – 3
  2 – 2 – 0 – 3 – 2 – 1 –
Подібну ритмічну структуру – перетинання довгих і коротких тонічних рядків; ви-

користанні довгих слів, інтонації переліку – мають й інші з вищеназваних творів, де 
ритм регулюють акцентні розміри. Так, у вірші «Ресторан» («Червона пляма на фоні 
дзеркального буфету»), де частка акцентника сягає майже 50%, домінують довгі 5-4 ак-
центні вірші, а в загальному діапазоні твору рядки розпросторюються до 6-7 акцентника.

Отже, підсумовуючи, можна зазначити, що на межі 1910-1920-х рр., зокрема в збір-
ці «Bloc-notes» (1919), Михайль Семенко постає як видатний майстер нерегулярного 



78

чистотонічного, акцентного вірша, характерною ознакою якого є безсистемна зміна до-
вших і коротших рядків і розмірів з домінуванням довгих, масивних структур. Серед роз-
мірів абсолютна перевага належить 4-акцентному (≈45%) і 5-акцентному (30%) віршеві, 
в активі також 3-акцентний (≈14%). Рідше застосовуються 6-акцентні (≈9%) і зовсім рід-
ко 2 і 7-акцентні розміри (<3%).

Безсистемна зміна довгих і коротких рядків певним чином підтверджує думку акад. 
М. Гаспарова про те, що акцентний і вільний вірш (верлібр) мають подібну ритмічну 
структуру. Розрізняє їх римування – наскрізне в акцентному вірші і епізодичне у верлібрі.
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МЕТРИКО-РИТМИЧЕСКИЕ И ИНТОНАЦИОННЫЕ ТИПЫ АКЦЕНТНОГО 
СТИХА МИХАЙЛЯ СЕМЕНКО

В статье на материале поэтического творчества лидера украинских футуристов 
Михайля Семенка осуществляется попытка уточнить понятия метрического статуса 
акцентного стиха, его ритмической единицы и размеров, а также отдельных разновид-
ностей стиховой интонации.

Ключевые слова: авангардизм, футуризм, чистотонический, акцентный стих, 
метр, ритм, размер, строфа, интонация, стиль.
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МЕТАМОРФОЗА ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОЇ РЕМІНІСЦЕНЦІЇ 
В РОМАНІ М. ПРОДАНОВИЧА «ЕЛІША В КРАЇНІ СВЯТИХ КОРОПІВ»: 

ФОРМОСМИСЛОВИЙ АСПЕКТ

Творча практика роману М. Продановича «Еліша в країні Святих коропів» засвід-
чує перспективність потенціалу ремінісцентної форми міжтекстової поетики, що має 
принципову смислоутворювальну ефективність. Актуальний прецедент спостерігаєть-
ся в ремінісценції до назви твору Л. Керрола «Пригоди Аліси в Країні Див», включеної до 
структури «імені» твору як основного рамкового компонента, що в «сильному» смисло-
вому положенні дозволяє оприявити важливу семантичну складову системи сербського 
роману. 

Ключові слова: Мілета Проданович, Льюіс Керрол, інтертекстуальність, 
ремінісценція, семантика.

Феномен інтертекстуальності на сучасному етапі розвитку історико-літературного і 
літературознавчного процесів незмінно залишається у полі творчих зацікавлень літера-
торів і наукової уваги літературознавців.

Міжтекстові зв’язки традиційно вважаються одними з найефективніших смислоут-
ворювальних можливостей постмодерністської поетики і в їхньому руслі, за спостере-
женнями сучасних дослідників, текстова реальність будь-якого мистецького твору непо-
мірно збагачується прототекстом, із яким вона взаємодіє [Будний 2008, 272].

Загалом, сфера інтертекстуальності вимальовується, у певному розумінні, досить 
специфічно: до її складу входять виключно ті відносини з іншими творами, або ширше – 
«текстами», які виявилися їхнім значеннєвим компонентом, коли посилання на попере-
дній текст є елементом смислової будови твору, в якому воно здійснюється, стосунки 
навмисні і в той чи інший спосіб видимі, де наративно-фабульне мотивування інтер-
текстуального зв’язку або посилання виконує чітку з’єднувальну функцію, тим самим 
обґрунтовує присутність «чужого» тексту, а також вказує на його функцію і спрямовує 
певний семантичний результат у новому змістовому просторі, у його структурі [Ґловін-
ський 2008, 286–298].

Водночас, поетика постмодернізму характеризується багатоманітністю способів 
реалізації, які рефлексують значним еволюціонуванням семантичної потужності та по-
ліфункціональності. Кращим зразкам постмодерністської літератури, зауважує Г. Сива-
ченко, вдається поєднати різнорідні техніки, створити багатомовність, багатошаровість 
сюжетів, і все це у руслі такої визначальної риси постмодернізму, як існування певного 
суперкоду в художній творчості [Сиваченко 1993, 12–15], у якому варто припустити й 
розширення різноманітності літературних здобутків міжтекстовості.

Зі свого боку, у смислоутворювальному аспекті все розмаїття форм позиціону-
вання національних версій постмодернізму в літературі позначає енциклопедично 
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постульована, традиційна точка зору на цей основний напрям сучасної філософії, мисте-
цтва і науки як на визначену У. Еко вищість «сенсу» і важливість логічної семантики, для 
яких характерна інтенція до рефлексій. Вони ж, у кінцевому результаті, допомагають – а 
це надзвичайно важливо – компенсувати певну неконтрастність, нечіткість, а, можливо, 
і брак уявлень, необхідних для балансу власної національної картини світу, або окремих 
її фрагментів [Новейший…, 426-427].

Ознаки даної тенденції очевидно притаманні й арсеналу образності Мілети Прода-
новича – сучасного сербського художника, мистецтвознавця й письменника, лауреата 
вітчизняних та міжнародних нагород у галузі літератури. За власним визнанням мит-
ця, уже на початкових етапах художньої діяльності – у ранніх вісімдесятих, коли по-
стмодернізм був новою темою, відцентрування концептуального ядра своєї творчості він 
пов’язував саме з його орієнтирами [Vujičić].

Між тим, сформована у річищі концепцій постмодернізму і, зокрема, під знаком ін-
тертекстуальності, творчість М. Продановича має не лише хронологічний зв’язок із до-
бою постмодернізму. Як переконує письменник, вона сфокусована на основних орієнти-
рах постмодерністської проблематики і поетики, зокрема, змістовий вимір його романів 
підпорядкований подоланню «парадигматичної ментальної хвороби постмодерну – роз-
діленості особистості й цинізму цивілізації». В одному з інтерв’ю Проданович наголо-
сив на генетичній пов’язаності своєї творчості саме з цим періодом. Таку поетикальну 
орієнтованість, за визначенням письменника, ілюструє також вплив постмодерністсько-
го канону, започаткованого У. Еко, під знаком якого формувався його творчий метод [Роз-
мова …].

Зі свого боку, етимологія і зміст постмодерністських рефлексів у розбудованому 
М. Продановичем художньому просторі видаються актуальними, оскільки сприяють 
кращому розумінню його глибини.

Йдеться, передусім, про наголошувану самим письменником, явлену в його творах, 
велику кількість різноманітних апелювань до інших текстів [Vujičić].

Інтертекстуальність, як зауважує Л. Меренік, поряд із метафорою, стає провідним 
носієм художньої методології митця, включається не лише до спектру формально-ви-
ражальних засобів його поетики, а й до системи значень, яка вважається найвищою цін-
ністю його робіт і в творчому світогляді письменника позиціонується в домінантному 
положенні, порівняно з морфологічними, конструктивними та піктуральними власти-
востями творів, виступає відцентровим принципом усіх концептуальних напрямів його 
діяльності, стимулює увагу до пошуку семантичної завершеності відтвореної ними бага-
тозначності [Merenik 2011, 13].

Наразі найбільша мистецька концентрація концепції постмодернізму залишається 
притаманною жанру роману, який Мілета Проданович вважає своїм творчим амплуа у 
сфері літератури [Розмова… , 76] і, цілком зрозуміло, ціла низка романів М. Проданови-
ча анонсує істотну активність інтертекстуальності, стратегічної для компаративістично-
го дискурсу. 

Міжтекстові стратегії, на яких, здебільшого, розбудовувався постмодерністський 
еклектицизм у творчості М. Продановича, реалізуються в різних формах інтертекстуаль-
ності, які забарвлюють, урізноманітнюють і збагачують творчий метод митця і, зокрема, 
виражальні можливості роману «Еліша в країні Святих Коропів» [Prodanović 2003]. 
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Мету даної статті визначає виокремлення і конкретизування в аналітичному ракурсі 
того явленого в романі варіювання традиційних формальних вимірів інтертекстуальної 
ремінісценції, яке дозволяє оприявити ширший масив змісту прототексту, що виявляєть-
ся суголосним смисловому полю назви Продановичевого роману, ефективним у її худож-
ньому збагаченні.

У процесі осмислення постмодерністських пріоритетів, у літературознавчому дис-
курсі, поряд із програмною для заголовка «зовнішньою», репрезентативною функцією 
проспекції [Женетт 1988], сформувалася відображена, зокрема, у працях В. Кухаренка, 
принципова позиція, зосереджена, передусім, на інтратекстуальних, імпліцитних пер-
спективах «імені» твору як основного рамкового компонента, що в такій диспозиції 
знаходиться у, так званому, «сильному» смисловому положенні стосовно семантичної 
системи тексту. І започаткований ним «ланцюг прогнозування», на думку дослідника 
[Кухаренко 1988], вимальовує повне розуміння, поступово поглиблюється і поглиблює 
усвідомлення загальної семантики твору. 

Реалізоване в романі М. Продановича міжтекстове поетикальне рішення пропонує 
важливий варіант змістового наповнення заголовка: у його образній конфігурації спо-
стерігається включення окремого актуального компонента. Сам автор запропонував 
сприймати його як – не єдину в тексті – ремінісценцію до назви широко відомого роману 
«Пригоди Аліси в Країні Див» Льюіса Керрола [Розмова… , 91], всесвітньо визнаного 
письменника [Геллерштейн], чиї твори збагатили не лише скарбницю світової літерату-
ри, а й дискурс логічних та психологічних загадок, а псевдонім – приховав від тогочасної 
читацької публіки англійського професора математики зі здібностями до малювання й 
дагеротипії, логіка й лінгвіста із саном диякона, якого не оминула слава видатного енци-
клопедиста середини ХІХ сторіччя, Чарльза Лютвіджа Доджсона. Отже, саме матеріал 
зазначеного твору і, зокрема, узагальнювальна для нього назва виступають тим прото-
текстом Продановичевого роману, формосмислові компоненти якого транслюються до 
змісту його назви. 

У більшості присвячених Л. Керролу робіт йдеться про (зумовлене принциповою 
відкритістю значень) прочитання у його творі саме тих смислів, які виявляються акту-
альними для кожного дослідника у зв’язку зі сферою його діяльності [Дейнега]. Таким 
чином, багатогранність самого художнього опису «Пригод Аліси…» [Кэрролл 1982] зу-
мовлює тенденцію змістовного урізноманітнення його інтерпретацій, яка дедалі ширше 
зміщує горизонти зосереджених на творі наукових інтерсів. 

Відповідно, й інтертекстуальний потенціал Продановичевої ремінісценції мотивує 
до оприявлення семантики цілої низки відображених назвою поетикальних домінант да-
ного твору, актуалізованого у статусі прототексту. Між тим, лише окремі з-поміж їхнього 
комплексу виявляються відповідними й адекватними образності рецептивного простору 
рамкової назви і, зокрема, з її посередництвом – художнього світу сербського роману, 
реалізованим у ньому очевидним авторським інтенціям.

Особливу увагу привертають спостереження представників кібернетики та фізики, 
за якими, з-поміж наведених визначальних сутнісних категоріальних «координат» смис-
логенезу превалює закладений у назві роману англійського письменника, а так само, 
власне, і в його тексті, очевидний силогізм, чиїм універсальним об’єктом вважається 
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адекватне визначення взаємозв’язків і з-поміж них, зокрема, змістового слідування між 
сутностями явищ, здатного обумовити їхнє поєднання в окремі групи тощо [Данилов…]. 

Із даної наукової перспективи в логіці образності твору Л. Керрола досліджуються 
всілякі можливі сукупності зображених суб’єктивних та об’єктивних явищ, здебільшого 
підпорядкованих тим варіантам з їхнього числа, реальні взаємозв’язки з якими їм, по 
суті, не властиві [Владимирова]. Позначений даною категорією принцип варто вирізнити 
в явленій прототекстом образній характеристиці країни, де безпосередньо проголошу-
ється її дивовижність. Парадигму дефініції покладеного до основи даного поняття змісту 
феномену дива, доцільно підсумувати зверненим до міфологічних уявлень і релігійних 
канонів, узагальнених енциклопедичним визнанням у його основі надзвичайного, спро-
можного вражати явища, спричиненого втручанням вищої, а почасти, й потойбічної сили. 
У передбаченому ремінісценцією транспонуванні даного значення до поля образного ко-
релята з назви сербського роману, з’яскравлюється притаманне їй титульне ономастичне 
визначення країни у зв’язку з назвою тривіальної озерної риби. Актуальним для зна-
чення даної образності слід визнати не лише організаційний силогізм, а й деталізований 
у його руслі смисл безумовної нетиповості згаданої країни, здатний із передбаченою 
паратекстуальністю проекцією до сукупної реальності сербського роману (завдяки своїй 
полівалентності та пов’язаній із нею функціональній багатоманітності) конкретизувати-
ся в широкому діапазоні образності – в організації змісту окремих сюжетних ситуацій 
або персонажів і їхнього співвідношення між собою у фабульному контексті.

Водночас, актуалізацією формосмислового потенціалу образності «Країни Див» у 
конфігурації побудови значення рамкової структури прототексту детермінується стійке 
позиціонування в ній понять нонсенсу, або ж нісенітниці, недоладності, безглуздя, та 
парадоксу – себто несподіваного й незвичного спостереження або твердження, що роз-
ходиться з традицією, а також помилки у правильній логіці, яка призводить до проти-
річчя з дійсними постулатами і доводить непереконливість або безпідставність вихідних 
тез даного судження. Традиційні енциклопедичні змісти даних категорій, симетрично 
декларовані в назві Керролового твору, вважає основоположним для нього інший пред-
ставник красного письменства – Г.К. Честертон [Честертон 1982]. 

Між тим, спостереження керролознавця набуло суттєвого деталізування й, почасти, ко-
ригування в судженнях протагоністів гносеологічного потенціалу фізики. Зокрема, за ем-
піричним досвідом Ю. Данилова та Я. Смородинського, «нонсенс» Керрола фізик вважає 
не відсутністю будь-якого смислу, а розривом із загальновизнаним «здоровим глуздом». 

В імпровізуванні нематеріальними, вільно трансформовуваними образами, залуче-
ними групою філологів та філософів до сутності Керролового нонсенсу, фізик, натомість, 
переконано припускає відображення складних відношень між реальними об’єктами – 
носіями цих образів [Данилов…]. Отже, виявляється показово значимою заявлена в назві 
англійського прототексту сутність відношення поняття дивовижності саме стосовно фе-
номену з таким безмежним змістом, як країна. Відповідником даної образності у струк-
турі «Еліши в країні Святих коропів» М. Продановича, з традиційної рецептивної позиції 
щодо прототексту, вочевидь приймається адекватна для явленої в ній «країни святих» і, 
почасти, деталізована та розукрупнена нею самою, семантика аномальності. 

У контексті увиразненої семантичної фракції в системі образу Керролової «Країни 
Див» видається контрастною номінативно-статусна активність топоніму, не нанесеного 
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на жодну мапу, визначального для дефінітивного увиразнення її просторів – відтак, у 
значенні держави, якої немає. У даній формосмисловій моделі слід розпізнати виокрем-
лену Ю. Владимировою, допущену взаємодію між речами або явищами, які не існують, а 
також міркування та судження про них, що в, результаті, неодмінно призводять до пара-
доксів [Владимирова], традиційно ототожнюваних із енциклопедично передбаченим для 
них значенням протиріччя між даними та висновками. 

За усталеним для міжтекстовості принципом, дана лінія ремінісценції, мотивована 
своєрідністю, власне, аналогічної формосмислової організації топоніму «країни Святих 
коропів», закладеного в назві Продановичевого роману, позначає спрямовану до її ху-
дожнього простору, траєкторію розвитку семантики в напрямі декларування країни, що 
не існує, чия реальність, вочевидь, має відцентровуватися змістом категорії парадоксу, 
де слід припустити доволі ознак і проявів несправжніх – симулятивних атрибутів, ана-
логічних назві та її «денотату», залишеним поза межею реальності. Отже, за обумовле-
ним паратекстуальною позицією подальшим транслюванням даної семантики, у романі 
сербського митця слід передбачити асимілювання даних рис втіленим у ньому топосом 
країни, для змісту якого, відтак, видається неодмінною – очевидна для назви і певна для 
роману – парадоксальна складова характеру дійсності цієї країни – і, безумовно, відно-
шень між інтегрованими до неї персонажами, і, подекуди, їхнього ставлення до ситуацій 
та подій, що своїм єднанням укладають цю навколишню для них дійсність.

Із даною образністю і її семантикою щільніше, ніж із іншою, кореспондує активо-
вана ремінісцентним покликанням маркованого фрагмента назви сербського роману, 
системна риса організації Керролової поетики, у визначенні якої дослідники творчості 
митця і її прихильники наполегливо схиляються до прийому гротеску [Галинская], пе-
реконливо відображеного й у назві твору про пригоди Аліси – змістовністю співвідно-
шення дивовижності з масштабами цілої країни. Іманація значення даного корелята у 
формосмисловій системі рамкового простору сербського роману дозволяє вирізнити в 
ньому похідне від прототексту типово гротескове – неймовірне, дивакувате загострення 
контрастованого, різкого зсуву форм самого життя, частина з яких у взаємному поєднан-
ні зберігає, а частина – втрачає свою реальність і перетворює на алегорію модель всього 
характеру сполучення «країни коропів». Зміст саме цієї категорії видається суттєвим у 
логіці значення тієї складової образності назви Продановичевого твору, в розбудові якої 
надається перевага коропам, звеличеним до масштабів країни. Відтак, слід взяти до ува-
ги й дане поняття з передбачуваним його сутністю поєднанням реального та ірреального, 
невипадковим для смислотворення складових форми і змісту роману М. Продановича 
«Еліша в країні Святих коропів».

Суголосним і не менш ефективним для семіозису «Еліши в країні святих коропів» 
слід також визнати інший результат семантичної активності дотичних їй в ремінісценції 
«Пригод Аліси в Країні Див». Вирішальним у його змісті виявляється образний контр-
апункт, де слід розпізнати очевидне типізування подібних до реальності подій, які в 
географічно непозначеній країні своєю мімікрією прагнуть до наслідування формальної 
подоби імовірних та дійсних прецедентів, аби відтворити і їхню сутність. Його значен-
ня керролознавці узагальнили категорією абсурду, яка традиційно охоплює алогічність, 
порушення логічних зв’язків [Демурова]. Водночас, підсумований Ю. Владимировою 
аналіз поетики англійського митця в контексті математичних постулатів, мотивував 
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дослідницю до виокремлення Керролових вимірів змісту поняття абсурду – відверто 
привілеєвого для автора взаємозв’язку між різними образами, окремі складові особли-
вості яких при зіставленні (на відміну від схожості, чи однотипності) виявляються або 
несумісними, або протиставними [Владимирова]. Варіанти й аналоги цього смислу, за 
визначенням, передбачається у семантичній сфері назви та роману М. Продановича. 

Водночас, у руслі окремої ефективності поліфункціонального курйозу видається ак-
туальним зауваження Урсули де ла Мар, ніби «Алисі» притаманна позачасовість [Мар 
де ла]. У полі назви англійського твору ілюстрування даної тези знаходимо у відсутності 
як поетикального, так і вербального (реалізованого частинами мови, яким притаманна 
категорія часу) жодного хронологічного маркування. Таким чином, у даному аспекті ре-
мінісценції видається посиленим значення часової невизначеності подій, ототожнене зі 
смислом універсальності, адекватним для образного матеріалу похідного «тексту».

Отже, в художній системі роману М. Продановича «Еліша в країні Святих коропів» 
спостерігається помітна плідність оригінальної практики окремої метаморфози ремініс-
ценції, реалізованої її формальним і семантичним інтегруванням до іншого простору 
міжтекстового характеру, реалізованим в образній конфігурації назви твору. Дана худож-
ня диспозиція, в передбаченому апелюванні до – твору Л. Керрола «Пригоди Аліси в 
Країні Див» – дозволяє збагатити філіацію її смислів виокремленими у даному прото-
тексті змістами категорій нонсенсу, парадоксу, абсурду, силогізму, а також поняття поза-
часовості, у перспективі яких оприявлюється увиразнення символічної і, почасти, мета-
фізичної складової у прочитанні Продановичевої книги про долю Еліши.
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МЕТАМОРФОЗА ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОЙ РЕМИНИСЦЕНЦИИ 
В РОМАНЕ М. ПРОДАНОВИЧА «ЭЛИША В СТРАНЕ СВЯТЫХ КАРПОВ»: 

ФОРМОСМЫСЛОВОЙ АСПЕКТ
Творческая практика романа М. Продановича «Элиша в стране Святых карпов» де-

монстрирует перспективность потенциала реминисцентной формы интертекстуаль-
ной поэтики, которая приобретает принципиальную смыслообразующую роль. Акту-
альный прецедент прослеживается в реминисценции к названию произведения Л. Кэр-
ролла «Приключения Алисы в Стране Чудес», включенной в структуру «имени» произ-
ведения как основного рамочного компонента, который в «сильной» смысловой позиции 
позволяет выявить важную семантическую составляющую системы сербского романа.

Ключевые слова: Милета Проданович, Льюис Кэрролл, интертекстуальность, ре-
минисценция, семантика.
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METAMORPHOSIS OF THE INTERTEXTUAL ALLUSION IN THE M. 
PRODANOVYCH’S NOVEL «ELYSHA IN THE COUNTRY OF THE SAINT 

CARPS”: FORMAL AND SEMANTIC ASPECTS
Artistic practice of the M. Prodanovych’s novel «Elysha in the country of the saint carps” 

proves promising potential of reminiscences. For the postmodern canon, it is of fundamental 
effi ciency in the creation of meaning. Current precedent for this form of intertextuality proves 
reminiscence to the «name» of Lewis Carroll’s novel «Alice’s Adventures in Wonderland». It is 
about the implicit perspectives «name» of the work. In the disposition of the main component 
of the framework it is a «strong» semantic position in relation to text system this reminiscence 
meaning of the title is activity to highlight an important semantic fragment of the system to 
Serbian novel. 
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 МЕТАФОРИЧНИЙ ТЕАТР А.Б. ВАЛЬЄХО

У статті аналізується п’єса видатного іспанського драматурга ХХ століття Ан-
тоніо Буеро Вальєхо «У палаючій темряві» та її сценічна реалізація у Молодому театрі 
(м. Киів).

Ключові слова: конфлікт, дія, характер, іспанський театр, драматургія, актор, 
сценографія, вистава.

Картина іспанського театру ХХ століття є досить строкатою, але у ньому постійно 
відчувався реалістичний вектор, був гострий інтерес до відображення соціальних про-
блем. Саме до когорти найвизначніших поборників реалістичного театру належить і Ан-
тоніо Буеро Вальєхо. 

Театральна громадськість, критика і художньо-дослідницькі центри Заходу беззапе-
речно оцінюють театр А.Б. Вальєхо як унікальне явище іспанської і світової художньої 
культури.

Творчість А.Б. Вальєхо широко відома за межами Іспанії, його п’єси перекладені 
багатьма європейськими мовами. Українською мовою була перекладена лише одна п’єса 
А.Б. Вальєхо «У палаючій темряві». Переклад був виконаний Сергієм Борщевським 
для постановки цієї п’єси, прем’єра якої відбулася 14 березня 2008 року у Молодому 
театрі у Києві. Постановка та музичне оформлення вистави здійснив заслужений діяч 
мистецтв України Станіслав Мойсеєв. Щодо наукового дискурсу “вальєхознавства” , то 



87

української сторінки ще й досі немає. Тож наша скромна праця й спрямована на подо-
лання цієї прогалини.

Творчу фігуру Буеро Вальєхо багато у чому визначає така його риса: в Іспанії він 
вважається найсоціальнішим з сучасних драматургів. Соціальна насиченість творчості 
Буеро Вальєхо певною мірою зумовлена самою долею автора, який пройшов дуже суво-
ру школу життєвих випробувань.

П’єса “У палаючій темряві” була першим твором Б. Вальєхо. Він почав її писати ще 
коли знаходився у тюрмі, а закінчив коли вийшов з тюрми у 1947 році. Поставили п’єсу 
у 1950 році.

Вже в цьому творі яскраво проявилася зверненість творчості Вальєхо до соціально-
політичної тематики, її спрямованість проти тоталітарного франкістського режиму.

Проблематика і буквально усі особливості художньої тканини п’єси “У палаючій 
темряві” органічно пов’язані з життям Іспанії тих років і до певної міри можуть бути по-
яснені особливостями життєвого шляху самого автора. До того часу, коли Вальєхо став 
драматургом, у нього за плечима вже були роки боротьби з франкізмом і шість років тю-
ремного ув’язнення. Вийшовши з тюрми, він швидко переконався у правильності своєї 
оцінки морально-політичного клімату у франкістській Іспанії, у правильності ідейно-
проблемної спрямованості розпочатої ним у тюрмі п’єси.

В тоталітарній франкістській Іспанії дуже суворо переслідувалося і каралося усе, що 
хоч якимось чином могло нагадати про недавню люту політичну боротьбу, про грома-
дянську війну. Іспанців привчали не цікавитися політичними подіями, визнавати шкід-
ливим та ганебним будь-яке інакомислення, обмежувати коло своїх інтересів буденним, 
локальним життям з розвагами. У країні протягом багатьох років фактично здійснюва-
лося “заколисування” свідомості населення. Країна справляла враження впалої у заціпе-
ніння. Все її населення знаходилося під невсипущим наглядом політичної поліції. Дуже 
вразила звільненого з в’язниці драматурга-початківця та обставина, що населення, так 
би мовити, повністю, прийняло умови “гри”, яка була йому нав’язана франкістським 
режимом. Насправді це була ніби зовсім інша країна, яка нічим не нагадувала Іспанію, в 
якій вибухнула сутичка республіканців з фашистами у 1936-39 рр. І молодий драматург 
спрямував свою творчість у річище художнього дослідження умов життя та людської по-
ведінки у такому суспільстві.

Але сказати про тогочасну Іспанію, піддати критиці встановлену в ній політичну, 
моральну атмосферу та протиставити це сприйняттю непідкореної загальному одурінню 
людської свідомості за допомогою буквального реалістичного відображення, при якому 
усі речі називалися б своїми іменами, він, зрозуміло, не міг. Для цього він повинен був 
звернутися до метафоричного зображення. У такому сенсі можна сказати, що п’єса “У 
палаючій темряві” – твір, який належить до того шару реалістичного мистецтва ХХ сто-
ліття, який сучасна критика та мистецтвознавство називають метафоричним реалізмом. 
В таких творах метафоричними виявляються не тільки назви, окремі образи, що взагалі 
у мистецтві зустрічається досить часто, але метафоричним виявляється самий зміст цих 
творів, їх структура, особливості хронотопу і т.п.

П’єса “У палаючій темряві” незвичайна тим, що її персонажі – сліпі. У світовому 
мистецтві є певна кількість творів, героями яких є незрячі: осліплений граф Глостер у 
“Королі Лірі” В. Шекспіра, дочка Келеба Пламмера з оповідання Ч.Діккенса “Цвіркун за 
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піччю”, персонажі п’єси “Сліпі” М. Метерлінка, центральний герой повісті “Сліпий му-
зикант” В.Короленка та інші. Є такі твори і в оперному мистецтві, наприклад, “Іоланта” 
П. Чайковського, “Джіоконда” М.Понкієллі.

Ці твори свідчать про те, що автори звертаються до подібних, тобто незрячих персо-
нажів з різними цілями, але частіше за все для того, щоб підкреслити, що фізична незря-
чість поєднується в цих людях з загостреною внутрішньою “зрячістю”, тобто з загостре-
ним внутрішнім сприйняттям навколишнього світу. На фоні таких фактів твір Вальєхо 
виділяється тим, що сліпота його персонажів має метафоричний зміст.

Події п’єси розгортаються в інтернаті для сліпих. Ряд сцен, які співвідносяться за 
принципом метафоричного зв’язку з іспанською дійсністю, розкривають характер вза-
ємовідносин між тими, хто диктує правила “гри”, та тими, хто змушений бути в цій “грі” 
керованими учасниками. Так, самовпевненість франкістського режиму, який зумів по-
ставити на коліна населення країни, нав’язати йому свої оцінки скільки-небудь значимих 
явищ реальності, проглядають у епізоді, коли директор інтернату дізнався про те, що 
серед вихованців “завелися” розмови про світло, якого вони позбавлені, презирливо ви-
гукує: “Що вони можуть знати про світло!”.

По-своєму (теж метафорично) висвітлює ставлення правлячого режиму Іспанії до 
населення і епізод, в якому сліпі юнаки, які опинилися у ризикованому, відверто небез-
печному для незрячого положенні – вони катаються на роликових ковзанах – зазнають 
осудження з боку вихователя за те, що вони не витримують цього випробування і падають 
на землю. Усі оцінки навколишньої дійсності, як показує автор, у сліпих складаються під 
впливом їхніх зрячих наставників, яким не так вже складно запевнити своїх підопічних у 
необхідних їм, наставникам, речах. У цьому плані показовим є такий створений автором 
епізод: незрячі студентки оцінюють те, що відбувається на спортивному майданчику, за-
вдяки коментарям виховательки, – адже самі вони оцінити цього через свою незрячість 
не в змозі. „Це метафора, яка відбиває характер відносин між звичайними іспанськими 
обивателями та пропагандистською машиною франкістського режиму”.

Конфлікт п’єси носить ідеологічний, світоглядний характер. Автор протиставляє у 
п’єсі два різні світовідчуття, два світосприйняття. Одне – те, яке насаджується у серед-
овищі сліпих героїв п’єси, ніби штучно прищеплюється їм. А інше те, правдиве, при-
родне світовідчуття, яке виникає у людини в результаті реального знайомства з життям, 
а не ілюзорного уявлення про нього. Таке ілюзорне уявлення про життя культивується в 
інтернаті для сліпих, де відбуваються події п’єси “У палаючій темряві”. Адміністрація 
інтернату та педагоги не просто піклуються про своїх вихованців, навчають їх, але і ве-
дуть своєрідну “гру” зі своїми вихованцями, ціль якої може бути витлумачена подвійно. 
Вся атмосфера в інтернаті ніби розрахована на те, щоб незрячі юнаки та дівчата забули 
про свій недолік, про те, що вони позбавлені дару бачити. Зрозуміло, що до певної міри 
це може сприяти тому, щоб вони ставали більш впевненими у собі і не давали розвивати-
ся почуттю неповноцінності. Але цілком зрозуміло, що така “гра” в той же час і не пови-
нна заходити досить далеко, адже, подорослішавши, ставши на власний шлях, такі люди 
рано чи пізно зіткнуться з життєвою правдою, з тим, що вони виховані неправильно. 
Цей штучний моральний клімат інтернату у людини, знайомої з морально-політичною 
обстановкою Іспанії того часу, коли з’явилася п’єса, одразу ж викликає асоціації з тота-
літарним режимом та суворо регульованим морально-політичним кліматом. Адже в цей 
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час правляча кліка будь-яким чином насаджувала в Іспанії настрої заспокоєності, задо-
волення нормами життя в країні, особливо в плані світогляду, моральних та ідеологічних 
потреб. Заборонялося писати, читати і говорити на небезпечні, тобто на політичні теми. 
Світосприйняття іспанців було обмежене і ніби створене тією полудою, яка штучно на-
кладалася правлячим режимом на їхні очі.

Як бачимо, „в цій п’єсі Вальєхо інтернат для незрячих та створювана в ньому умовна 
атмосфера – метафоричний образ Іспанії. А сліпота вихованців інтернату, відповідно – 
такий же метафоричний образ духовної обмеженості населення країни, чия свідомість 
ретельно заколисувалася франкістським режимом”.

Для того, щоб виявити неприродність, штучність атмосфери, в якій живуть вихован-
ці інтернату, автор вдається такого прийому: до інтернату поступає юнак – Ігнасіо, який 
не сприймає здійснюваної в інтернаті “гри”. Ігнасіо впевнений, що реальність повинна 
сприйматися такою, якою вона є, навіть якщо вона є трагічною, і не згоден робити ви-
гляд, ніби його життя повноцінне і в ньому немає величезної трагічної вади. Зіткнення 
непримиренного духу Ігнасіо, зі штучними, закамуфльованими поняттями про реаль-
ність, які стали звичайними в інтернаті, і складають основний зміст драматичної дії. 
Образом Ігнасіо автор ніби каже, що тоталітарному режиму, яким би міцним та перед-
бачливим він не був, все ж не вдається зламати та підкорити собі абсолютно усіх. Завжди 
можуть знайтися тверезомислячі, цільні особистості, які будуть протистояти йому до 
останньої миті.

Але тільки цим – метафоричним викриттям неспроможності тоталітарного режиму 
та нав’язуваної ним ідеології не вичерпується проблематика п’єси. Автор звертається в 
ній і ще до однієї яскравої та характерної для літератури ХХ століття проблеми. Ця про-
блема художньо досліджується автором в зв’язку з образом іншого персонажа – Карлоса. 
Розглядаючи проблему сили тоталітарної влади, тоталітарного режиму, автор показує, 
що під впливом тверезих суджень та думок, що протистоять загальнопоширеній ідеоло-
гії, люди, які знаходяться у путах цієї ідеології, можуть частково вирватися з неї. Це по-
казано у п’єсі на прикладі ряду вихованців інтернату, які стали відкрито симпатизувати 
Ігнасіо, почали змінювати свої звички і ніби перестали бути впевненими у тих істинах, 
які прищеплювали їм їхні вихователі. Але логіка авторської думки приходить до того, 
що такий протест у соціумі, зламленому тоталітаризмом, буває дуже слабким та хитким. 
Ми бачимо, як після загибелі Ігнасіо вихованці інтернату один за одним одностайно від-
вертаються, відмовляються від всього, що вони засвоїли під його впливом. Автор ніби 
каже, що протистояння тоталітарному режиму вимагає значних моральних сил, значного 
внутрішнього потенціалу.

Драматичним характером з таким потенціалом постає у п’єсі Карлос. Автор дуже 
оригінально вибудовує у п’єсі лінію його поведінки. На перший погляд, він є ніби ан-
типодом Ігнасіо. Він спочатку докладає зусиль до того, щоб Ігнасіо вписався в умови 
інтернату, прийняв встановлені там правила “гри”. Потім, коли він зрозумів, що через 
Ігнасіо втрачає свою улюблену дівчину Хуану, яка потрапила під вплив Ігнасіо, стала 
йому симпатизувати, він починає ненавидіти суперника та докладає зусиль, щоб при-
брати Ігнасіо зі свого шляху.

Автор дає зрозуміти, що саме Карлос є винуватцем загибелі Ігнасіо. І лише у само-
му фіналі п’єси нам стає зрозуміло, що Карлос, при всьому зовнішньому протистоянні 
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Ігнасіо, будучи сильною, сприйнятливою натурою, глибше за інших відчув на собі вплив 
Ігнасіо, його слів правди про трагічну реальність їхнього життя. Це стає зрозуміло, коли 
Карлос, що залишився один, після того, як в інтернаті, який позбавився баламута спокою 
Ігнасіо, наступила тиша, “дивиться” незрячими очима у невидиму для нього небесну ви-
сочінь і з трагічним, пристрасним захопленням повторює те, що чув від Ігнасіо: “Сейчас 
во всем великолепии сверкают звезды, и зрячие могут любоваться этим чудом. Эти дале-
кие миры находятся там, за этими стеклами… (Руки его, словно крылья раненой птицы, 
трепещут и бьются о таинственную стеклянную преграду.) В поле нашего зрения… если 
б оно у нас было...”.

П’єса “У палаючій темряві” характеризується яскравою метафоричністю усіх осно-
вних компонентів, в ній метафорично співвідносяться з реальною дійсністю місце і час, 
яскравою метафоричністю наділені і зображувані події і навіть психологічні процеси, які 
відбуваються у душах героїв, що вдалося успішно передати режисеру Станіславу Мойсе-
єву на сцені Молодого театру (м. Київ). 

Глядачі ще перед початком вистави налаштовуються на те, щоб бути безпосередніми 
«учасниками» дії завдяки сценографії – стіни зали, де відбувається вистава чорні, що 
співзвучно назві твору, а на сцені на задньому плані знаходиться велике дзеркало, яке на-
гадує дзеркальну стіну, що займає весь задній план і таким чином глядачі ще до вистави 
бачать себе у цьому дзеркалі на фоні пітьми чорних стін глядацької зали, що примушує 
задуматися про те, що події на сцені безпосередньо стосуються і їх. Протягом вистави, 
коли вимикається світло у глядацькій залі і працюють лише лампи на сцені, ця дзеркаль-
на стіна перетворюється на прозоре скло, через яке видно як вихователька, директор та 
інші дійові особи з-за цієї стіни підслуховують та підглядають за тим, що роблять вихо-
вателі інтернату. Це не може не викликати асоціацій з тогочасним політичним режимом 
в Іспанії, коли всі громадяни були під пильним наглядом. 

Білі однакові костюми акторів підсилюють сприйняття тотальної однаковості та на-
магання вихователів зробити так, щоб ніхто не виділявся з маси ні в одязі, ні у поведінці, 
ні думками, ні стилем життя. І це підкреслює метафоричність співвідношення з дійсніс-
тю франкістської Іспанії, яку передбачив великий іспанський мислитель М. Унамуно ще 
у 1915 році, у романі «Туман»: «… чистого дурака раздражает прежде всего чужая лич-
ность, все субъективное. Естественно! Ведь сам дурак может быть только объектом, и 
вдобавок объектом весьма удобным для классификации, нумерации и организации с ему 
подобными. У этих людей нынче заклятим служит магическое слово «организация»!». 
Бути такими об’єктами і привчали вихователі своїх вихованців і такими об’єктами на-
магалися франкісти зробити громадян Іспанії, щоб їх було зручніше «нумерувати та зор-
ганізовувати». І у виставі Молодого театру це прекрасно підкреслюється сценографією 
та костюмами. 

Не можна не сказати про прекрасну акторську підготовку студентів художнього ке-
рівника курсу КНУТКіТ. ім. І. Карпенка-Карого С. Мойсеєва, які виконують ролі вихо-
ванців учбового центру для сліпих.

Не дивлячись на те, що вистава витримана у досить серйозному дусі, направлена 
на те, щоб тримати глядачів у напрузі та примушувати замислюватися над тим, що від-
бувається на сцені, але в той же час вистава не позбавлена певного іспанського колориту 
та фольклорного забарвлення, звучать пісні, а коли вихованці п’ють вино, то вигукують 
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іспанською мовою традиційний тост: «Arriba, abajo, al centro, para dentro!», що свідчить 
про те, що при постановці вистави ретельно був вивчений не лише літературний матері-
ал, але й була проведена робота щодо ознайомлення з іспанськими традиціями, звичаями 
та фольклорним колоритом цієї прекрасної країни, що надає виставі жвавості, реалістич-
ності та сповнює її натхненності.

Тож п’єса Буеро Вальєхо «У палаючій темряві» – по-своєму показовий твір так зва-
ного метафоричного реалізму,що прекрасно вдалося втілити на сцені Молодого театру.
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РЕНЕСАНСНА МОДЕЛЬ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПАСТОРАЛІ У СВІТЛІ 
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Об’єктом уваги в статті є ренесансна пастораль. У статті простежується іс-
торія пасторалі, починаючи з Теокрита і до сьогодення. Авторка наголошує, що до поля 
зору істориків і теоретиків літератури міцно увійшов великий матеріал багатовікової 
пасторальної традиції, який ніколи раніше не одержував такої пильної уваги й багато-
бічного висвітлення. У статті висвітлюється історія розвитку поетичної пасторалі 
від античності до Ренесансу, приділяється при цьому чимала увага проблемі виникнення 
інтересу до пасторальності як способу життя і художнього осмислення дійсності.

Ключові слова: пастораль, пасторальність, християнська пастораль, пасторальні 
топоси, різдвяна еклога.

Пастораль належить до числа тих художніх феноменів, історія існування яких на-
раховує не одне сторіччя, а різновиди й модифікації настільки розмаїті, що проблема 
прирахування того, або іншого літературного твору до числа явищ даного типу ставить 
дослідників у глухий кут. На сьогоднішній день проблемам пасторалі, як у зарубіжному, 
так і у вітчизняному літературознавстві присвячено чимало робіт, що помітно відрізня-
ються одна від одної за своїм характером і обсягом.

Породжена в лонах художньої свідомості й зведена на п’єдестал високої поезії завдя-
ки зусиллям Теокрита та Вергілія, пастораль увійшла в літературний побут західноєвро-
пейського культурного ареалу в період пізнього Середньовіччя й Відродження (анонімні 
автори пасторальних балад, Спенсер, Шекспір, Лопе де Вега, Сервантес та ін.). У літе-
ратурі Нового часу «авторитет» пасторалі трохи знизився, а рамки класицистичної нор-
мативності виявилися настільки твердими для філософічної і наповненої духовною се-
мантикою пасторальної поетики, що при збереженні формальних ознак пастораль втра-
тила, або майже втратила цілий ряд своїх іманентних ознак і сутнісних характеристик. 
Своєрідна «реабілітація» пасторальності припадає на кінець XVIII сторіччя, а черговий 
сплеск письменницького інтересу до пасторальних топосів і мотивів, модифікованих у 
дусі часу, спостерігаємо в літературі пізнього модернізму (А. Мердок). Для читачів і на-
віть деяких критиків дотепер, пастораль «схожа на порцелянову статуетку XVIII століт-
тя, чарівну, далеку від сучасного життя й зовсім марну. Критика XVIII і XIX століть не 
раз дорікала цей жанр у штучності, стереотипності й недоліку реалізму» [1, с. 3]. 

У сучасному науковому дискурсі доволі часто вживаються термінологічні синоні-
ми «пасторалі», що інколи призводить до невиправданого ототожнення таких понять, 
як «пастораль», «буколіка», «еклога» та «ідилія». Гносеологічним підґрунтям такої тен-
денції є, безперечно, подібність тематики, мотивного ряду та основних топосів згада-
них жанрів. Крім того, при розгляді проблеми ґенези пасторалі апеляція до історичного 
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досвіду всіх жанрових модифікацій, що актуалізують пасторальну семантику, є цілком 
виправданою. 

Загальноприйняте, що батьком пасторалі, а точніше буколічної поезії, яку правомірне 
вважати її генетичною попередницею, був грецький поет III століття до н.е., житель ост-
рова Кіс біля берегів Малої Азії, Теокрит. Саме йому історія пасторалістики зобов’язана 
народженням ключових пасторальних топосів (наповнена особою поетичністю життя на 
лоні природи вдалині від цивілізації, поетизація недоторканої природи, пастуші змагання в 
виконанні пісень та грі на сопілці). Д. Харитонович, коментатор відомої книги Й. Гейзінга, 
дає таке визначення буколічному жанру: «Буколічний жанр це – оспівування сільського 
життя, у першу чергу пастушого, що лине на лоні природи, удалині від спокус цивілізації» 
[2, с. 216]. Крім того, саме Теокритові належить пріоритет у вживанні імен пастухів і пас-
тушок, які надалі будуть перекочовувати з одного пасторального тексту в іншій протягом 
більше двох тисячорічь (Дафніс, Корідон, Тірсис, Дамотас (Дамон) та ін.). 

Проте слід зазначити, що славою та популярністю пастораль зобов’язана не своє-
му засновникові, а його послідовникам – римському поету Вергілію і давньогрецькому 
романісту Лонгу. «Буколіки» Вергілія, написані під безпосереднім впливом Теокрита, 
привносять у художній простір пасторалі любовну тематику, що є домінуючою у романі 
«Дафніс і Хлоя» Лонга. Оригінальне сполучення ідилічності з авантюрними елементами 
збагачує пастораль, закладаючи досить продуктивну лінію її подальшої еволюції. 

В добу Середньовіччя актуалізуються тільки деякі, вибрані пасторальні компоненти 
(алегоричне зображення пастуха як мудрого вчителя життя, образ прекрасної пастушки, 
що зачаровує своєю чистотою й безвинністю), а в парадигмі жанрів Середньовічної літе-
ратури пастораль у чистому вигляді практично не представлена. Безумовно, що в культу-
рі Середньовіччя зароджується специфічна сакралізація ключового для пасторалі образу 
пастуха. У християнській (особливо західній) пасторальній традиції образ «пастуха» не-
рідко ототожнювався із Христом – «добрим пастирем». Його сакралізація відбувається 
під безпосереднім впливом релігійної християнської свідомості й «затверджується» у 
численних культурних ритуальних практиках (різдвяні дійства, літургійна драма та ін.)

Лінія розвитку християнізованої пасторалі в Середні віки підживлювалась фоль-
клорною традицією (пісні, пов’язані з весняно-літніми обрядами), а також такими 
жанрами куртуазної лірики, як пастурела, альба, блазон. Походження жанру пастурелі 
Середньовіччя пов’язане з творчістю провансальського поета Маркабрюна. Починання 
Маркабрюна поглибили та розвинули Жан Бодель та мінезингери Готфрид фон Найфен, 
Освальд фон Фолькенштайн, італійські поети Гвідо Ковальканті та Франко Саккетті. До-
свід пастурелі, який став підґрунтям пасторалі, використовували Е. Спенсер у «Королеві 
фей», В. Шекспір у «Бурі», Гольдоні у «Сільському філософі».

У добу Відродження, інтелектуально-духовна атмосфера, якого просочена особли-
вим поклонінням до античності, звертання до пасторалі поступово стає однією з улю-
блених поетичних практик. Тож цілком природно, що пасторальність входить у якості 
важливого поетологічного компоненту в художню структуру різних жанрів (згадаємо, 
приміром, «Амето» Боккаччо, пасторальні еклоги Е. Спенсера, пасторальні романи 
Х. Монтемайора, Ф. Сидні, М.Сервантеса, Д’юрфе, а так само численні пастораль-
ні сцени у ренесансних комедіях та трагедіях). Акумулюючи художній досвід різних 
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культурних традицій (античної та середньовікової) і жанрів, пастораль істотно розши-
рює коло улюблених тем і мотивів. 

Теоретичне осмислення пасторалі починається з XVI століття (Дж. Віду «Поетика»; 
Д. Скалігер «Поетика»; передмова й коментарі до виданого в 1579 році «Пастушого ка-
лендаря» Е. Спенсера, що належать критику й тлумачу поеми, що переховується за іні-
ціалами Е.К.). Однак предметом досить жвавих літературних суперечок пастораль стає з 
другої половини XVII сторіччя, коли позначається її явна криза як форми, яка повністю 
вичерпала свої можливості, умовної та нежиттєздатної.

У XVIII сторіччі зацікавленість пастораллю починає спадати, що підігрівається хіба 
що пародіями типу «Вівчарського тижня» Дж. Гея, але не вгасає остаточно. Він відчутно 
проступає в ранньопросвітницькій поезії (О. Поуп, Дж. Томсон, В. Каупер), де концепт 
усамітненого споглядання набуває особливої духовної та смислової ваги [1, с. 62]. Новий 
сплеск пасторалі виникає у XIX столітті, де пасторальність реалізується вже здебільшо-
го не у пейзажних замальовках, а у формі елегійних плачів – «Адонаїс» П.Б.Шеллі або 
«Тірсис» М. Арнольда – або пасторальних за формою, але приземлених за духом, тобто 
позбавлених ідилічних умовностей і приближених до суворої сільської дійсності, творів 
на кшталт «Вівчарського календаря» Дж. Клера. Наприкінці XVIII-початку XIX сторічь 
пастораль виходить із моди, її жанрове можливості історично вичерпані, але зустріча-
ються спорадично в деяких віршах А. Шеньє, А. Пушкіна, Ф. Містраля та ін. У XX сто-
річчі письменники використовують переважно «жанрову пам’ять» пасторалі, зокрема, 
для створення іронічної невідповідності між її жанровими особливостями й змістом тво-
ру (наприклад, «Остання пастораль» Л. Адамовича, «Пастух і пастушка» В. Астафьєва, 
«Пасторалі» Л. Арагона, «Пастораль XX сторіччя» Л. Костенко).

 «Небагато можна досягти, намагаючись заздалегідь дати скільки-небудь тверде ви-
значення пасторалі», – писав на початку ХХ століття авторитетний дослідник пастораль-
ної поезії і драми В. Грег [3, с. 2]. За час, що пройшов з тих пір, у поле зору істориків і 
теоретиків літератури міцно увійшов великий матеріал багатовікової пасторальної тра-
диції, який ніколи раніше не одержував такої пильної уваги й багатобічного висвітлення. 
Пасторалезнавчий дискурс XX століття характеризується безсумнівною зміною пріори-
тетних сфер і проблемно-концептуальних ракурсів вивчення пасторалі. Ця особливість 
дозволяє виділити три основні періоди (кінець XIX століття – 1960-і, 1960-і – 1980-і, 
1990-і – наш час), кожний з яких правомірно розглядати як самостійну фазу наукового 
осмислення художнього феномену літературної пасторалі.

У перший вищезгаданий період домінує екстенсивний підхід до вивчення пасто-
ралістики, внаслідок чого створюється широка панорама розвитку жанру, уточнюється 
коло репрезентативних авторів, намічається тенденція до вичленовування окремих жан-
рових різновидів. Першою серед самих ранніх робіт з пасторалі в XX столітті прийнято 
вважати дослідження В. Грега, у якому мова йде про історію пасторальної поеми й пасто-
ральної драми, починаючи з античності. Робота за своєю суттю була піонерською, тому 
що в ній були описані пасторальна поезія, драма й проза доби Ренесансу і XVII століття 
та ті італійські й французькі джерела, на які вона спиралася. 

П’ятдесяті роки XX століття ознаменувалися появою чотирьох значущих робіт з 
історії пасторалі, які слугували, на нашу думку, поштовхом у подальшій розробці цієї 
тематики в наступні десятиліття. В. Емпсон, англійський поет і критик, відомий своїм 
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монументальним внеском у літературну критику XX століття, у непростий, але захопли-
вій книзі есеістичного характеру розглядає розвиток терміну «пастораль» [5]. У 1950 
році вийшло друком видання антології англійської пасторальної поезії під загальною ре-
дакцією професора Ф. Кермода. На думку науковця, сам феномен пасторальності вини-
кає внаслідок протиставлення двох стилів буття – простого (або природного) і штучного 
(або витонченого). «Пасторальна поезія виходить з того, – наголошує дослідник, – що 
природні люди чистіші та менш порочні, ніж освічені, і що поміж першими і природою 
існує особлива симпатія. Люди, близькі до природи, мудрі та обдаровані, своєрідно роз-
різняються від освічених людей. Через свою простоту вони є предметом вивчення, тому 
що їх емоції та гідності не ускладнені пороками та штучністю» [6, с. 149]. 

Оскільки з точки зору класицизму сама природа потребувала виправлення чи кори-
гування на античний лад, то цілком природно, що на рубежі XVII-XVIII століть, навіть 
у царині пасторалі, спостерігається певна естетизація (упорядкування й раціоналістичне 
«причісування») основних пасторальних топосів. На зміну поетизації хаотично органі-
зованих і водночас природних ландшафтів приходить апологетика паркової культури. У 
цьому сенсі праця Дж. Конглтона, що містить цікаві зіставлення ідей видається досить 
продуктивною [7]. І останнім, але не менш важливим і цікавим дослідженням, яке ви-
йшло у цей період в області різножанровості пасторалі, можна вважати роботу Р. Поджи-
олі, у якій він розглядає розходження між так званими типами пасторалі: «пастораллю 
щастя» і «пастораллю безвинності». Дослідник цілком слушно наголошує на причинах 
виникнення пасторальності як своєрідного соціокультурного феномену. На його думку: 
«Пасторальна поезія з’являється тоді, коли метушню та поспіх міського життя стає важ-
ко терпіти, і людина намагається утекти від її тиску, хоча б у думках» [8, с. 79]. 

Наступний етап розвитку пасторалезнавчого дискурсу – період з 60-х по 80-і роки 
ХХ століття – відзначений більшою кількістю робіт, що присвячені певним вузькоспе-
ціальним проблемам конкретних художніх творів та висвітленню окремих фаз розвитку 
пасторальної традиції. Найбільш продуктивними в плані осягнення іманентної сутності 
пасторалі та поетологічного аналізу репрезентативних пасторальних творів можна вва-
жати наукові розвідки С. Генінгера, В. Гранта, Р. Неш, Г. Купер.

Науковець С. Генінгер вказує на протиріччя, які зустрічаються у всіх пасторалях 
доби Відродження. Досліджуючи ряд пасторальних жанрів (ліричних, прозаїчних та 
драматичних), він розцінює введення моральних, сатиричних і сентиментальних еле-
ментів у пасторальний твір, як перекручування самої природи жанру, зафіксоване тер-
міном «пастораль» [9, с. 254-261]. Дослідження В. Гранта, вводить до сфери наукового 
інтересу такий цікавий художній феномен, як неолатинська пастораль. Проаналізувавши 
десятки латиномовних текстів, що були написані протягом п’яти століть у різних євро-
пейських країнах, У. Грант наголошує на тому, що латиномовні еклоги відіграли певну 
роль у формуванні пасторальної традиції. На його думку, у межах цієї традиції чітко роз-
межовується два основні потоки – власне пастораль та «штучна пастораль», де «уявний 
вівчарський світ зображений заради самого себе та у символічно-концентрованому ви-
гляді репрезентує особливості людського існування» [10, с. 36]. У «штучній пасторалі» 
(art pastoral), типово пасторальні топоси і кліше використовуються здебільшого з алего-
рико-сатиричною метою. 
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Певний науковий інтерес становить і історико-літературна розвідка Р. Неша – пе-
редмова до його власного перекладу «Аркадії» Саннадзаро англійською мовою. Р. Неш 
«вписує» твір Саннадзаро в західноєвропейську пасторальну традицію, виявляючи 
спільність з творами Боккаччо, Петрарки, Тассо, Сідні, Спенсера й Шекспіра. Щодо від-
мінності саннадзарівської пасторальності, то вона, на думку дослідника, полягає в скон-
центрованості тематичного спектру «Аркадії» навколо проблеми «кохання» [11, с.19]. 

Як згадувалося раніше, у першій половині XX століття уявлення про пастораль під-
далися істотному перегляду. Зусиллями багатьох дослідників негативне відношення до 
пасторалі було поступово переломлене, а дослідниця Г. Купер почала свою монографію 
про середньовічну пастораль зауваженням: «Ідея пасторалі більше не має потреби ні в 
якій реабілітації; визнання її чудового символічного багатства змінило в загальній думці 
її осуд як жанру штучного й ескапістського, що так довго заважало оцінити її гідність і 
яке, у всякому разі, брало до уваги лише незначну частину всієї традиції» [12, с.10]. 

Третій період, який розпочався в 80-і роки ХХ сторіччя позначений очевидним по-
глибленням теоретичності та посиленням міждисциплінарних паралелей (зокрема, час-
тими є апеляції до інших видів мистецтва, залучення наукового досвіду культурології, 
філософії тощо). У роботах 80-х років ХХ – початку ХХI століть інтерес до пасторалі 
зумовлений декількома факторами. По-перше, увага до пасторалі в цей період виникла 
не без впливу всезростаючого інтересу нашої епохи до екологічних проблем: адже тра-
диційна репутація пасторальної групи жанрів, створена позитивістським літературоз-
навством, тлумачить їх як твори, які протиставляють цивілізації природу й прославля-
ють її [3, с. 4-8; 6, с. 37-42; 13, с. 4]. Крім того, як слушно наголошують у своїй роботі 
вітчизняні науковці Л.Я. Потьомкіна, Н.Т. Пахсарьян, Л.Р. Никифорова, «першочергову 
роль зіграло пильна увага сучасної науки до проблем літератури Відродження, одним з 
репрезентативних жанрів прози якого є західноєвропейська романна пастораль XV-XVI 
століть, усвідомлення недостатньої її вивченості, тим більше що досвід цього жанру так 
мало привертає увагу фахівців з теорії роману» [14]. 

По-друге, пасторальні топоси й мотиви в дещо модифікованому вигляді з’являються 
в літературі постмодернізму, а це у свою чергу спонукає звернутися до витоків пасто-
ральної традиції, осмислити сутність та природу пасторальної модальності. Безпере-
чним залишається факт, що дотепер аналітичне прочитання пасторалі не вичерпало всієї 
глибини її культурного змісту. Підтвердженням цьому може частково служити досвід ві-
тчизняного й російського літературознавства останніх десятиліть у вивченні пастораль-
них жанрів у літературі. До робіт цього періоду можна віднести книги таких відомих 
зарубіжних літературознавців як П. Альперса, Ф. Гарбера, А. Паттерсон, Д. Розенбер-
га, які внесли чималий внесок у вивчення й популяризацію пасторальних жанрів [15, 
16, 17, 18]. Також слід зазначити, що в цій області як вітчизняними, так і російськими 
вченими також створені найцікавіші роботи, більшість яких не вторять спостереженням 
закордонних дослідників. У цьому зв’язку слід зазначити статті й книги Р.М. Самаріна, 
Л.М. Баткіна, Н.Я. Берковського, І.О. Шайтанова, Л.Я. Потьомкіної, Н.Т. Пахсарьян, Л.Р. 
НІкіфорової, К.П. Зикової, Т.Г. Чеснокової, Н.Н. Торкут і деяких інших.

Таким чином, історія становлення й розвитку пасторалі багата оригінальними худож-
німи здійсненнями і естетичними відкриттями. Однак, функціональний статус й масш-
табність літературної пасторалі як художнього феномена протягом століть так істотно 
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змінювалися, що теоретичне осмислення пасторалістики сповнене особливих складнос-
тей і важкорозв’язних завдань. Відкритим залишається питання про місце пасторалі у 
жанрово-родовій парадигмі літератури. Той факт, що пастораль істотно вплинула на роз-
виток багатьох літературних жанрів, а в певні епохи навіть сформувала власну традицію 
(пасторальна традиція античності, пасторальна традиція Ренесансу) дає підставу говори-
ти про масштабність феномена, а можливо, прираховувати його до ряду таких явищ як 
міф, притча, історична література. Все це свідчить про те, що науковий інтерес до пасто-
ральності є цілком закономірним. Наявність достатнього дослідницького поля (художніх 
текстів, у яких тією чи іншою мірою є присутньою пасторальність), часта реактуалізація 
пасторальних топосів і культурних кодів у літературі модернізму й постмодернізму, поя-
ва нових методологічних підходів, які розширюють діапазони дослідницьких стратегій – 
все це дає підставу припускати, що сучасний літературознавчий дискурс про пастораль 
може бути захоплюючим і результативним.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Зыкова Е.П. Пастораль в английской литературе XVIII века / Е.П.Зыкова – М.: На-

следие, 1999. – 256 с.
2. Хейзинга Й. Homo Ludens. Статьи по истории культуры / Й.Хейзинга / [коммент. 

Д.Э.Харитоновича] – М.: Прогресс–Традиция, 1997. – 416 с.
3. Greg W.W. Pastoral Poetry and Pastoral Drama/ W.W. Greg. – Oxford, 1905. – 358 p.
4. Johnes W. The Pastourelle: A Study of the Origins and Tradition / W. Johnes. – Cambridge, 

MA: Harvard UP, 1931. – 138 p.
5. Empson W. Some Versions of Pastoral / W. Empson. – New York, 1974. – 295 p. 
6. Kermode F. English Pastoral Poetry from the Beginnings to Marvell, London / 

F. Kermode. – 1952. – 256 p.
7. Congleton J.E. Theories of Pastoral Poetry in England: 1684-1789 / J.E. Congleton. – 

Gaines-ville: University of Florida Press, 1952. – IX. – 355 p.
8. Poggioli R. The Oaten Flute / R. Poggioli // Harvard Library Bulletin, 1957. – № XI. – 

152 p.
9. Henninger S. The Renaissance Perversion of Pastoral / S. Henninger // Journal of the 

History of Ideas, 1961. – Vol. 22. – 273 p.
10. Grant W. Neo-Latin Literature and the Pastoral. – The University of North Carolina Press. 

Chapel Hill, 1965.
11. Nash R. Jacopo Sannazaro’s Arcadia and Pictorial Eclogues / R. Nash / [Introd. and transl. 

by M.R. Hale]. – Detroit: Wayne State UP, 1966. – 220p.
12. Cooper H. Pastoral: Medieval into Renaissance / H. Cooper. – Ipswich: D.S. Brewer; 

Totowa, N.J.: Rowman and Littlefi eld, 1978. – 257 p.
13. Tayler E. Nature and Art in Renaissance Literature / E.Tayler. – NY: Columbia University 

Press, 1974. – 225 p.
14. Потёмкина Л.Я., Пахсарьян Н.Т., Никифорова Л.Р. «Диана» Монтемайора в све-

те современной теории пасторального романа / Л.Я.Потёмкина, Н.Т.Пахсарьян, 
Л.Р.Никифорова // Сервантесовские чтения. – М.: Наука, 1988. – Режим доступу: 
[http://www.cross-pk.ru/ims/fi les /sait/biblio/works/montemayor.ht].



98

15. Alpers P. Pastoral and Domain of Lyric in Spenser’s Shepheardes Calender / P.Alpers – 
Chicago&London: The University of Chicago Press, 1996. – 286 p.

16. Garber F. Pastoral Spaces. / F. Garber // Texas Studies in Literature and Language, 1988. – 
Vol. 30 – No.3 – 168 р.

17. Parterson A. Pastoral and Ideology. Virgil to Valery / A. Parterson. – Clarendon Press, 
Oxford, 1988. – 354 p.

18. Rosenberg D. Oaten Reeds and Trumpets. Pastoral and Epic in Virgil, Spenser and 
Milton. – Lewisburg: Bucknell UP, 1981. – 288 p.

Щербина М.А., к.ф.н., доц.
Днепровский государственный технический университет, Каменское 

РЕНЕССАНСНАЯ МОДЕЛЬ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ПАСТОРАЛИ В СВЕТЕ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Объектом внимания в статье является ренессансная пастораль. В статье просле-
живается история пасторали, начиная от Феокрита и до современности. Автор отме-
чает, что в поле зрения историков и теоретиков литературы прочно вошел большой 
материал многовековой пасторальной традиции, который никогда ранее не получал 
столь пристального внимания и многостороннего освещения. 

В статье подается история развития поэтической пасторали от античности до 
Ренессанса, уделяется при этом немалое внимание проблеме возникновения интереса к 
пасторальности как образу жизни и художественному осмыслению действительности.

Ключевые слова: пастораль, пасторальность, христианская пастораль, 
пасторальные топосы, рождественская эклога.

Shcherbina M.А. PhD, assistant professor
Dniprovskуi state technical university, Kamian’s’ke, Ukraine

THE RENAISSANCE MODEL OF THE WESTERN-EUROPEAN PASTORAL IN 
THE LIGHT OF SCIENTIFIC RESEARCH

The object of attention in the article is the Renaissance pastoral. The history of pastoral from 
Theocritus to the present days is studied in the article. The author notes that in the historians’ 
and literary theorists’ range of vision the great material of the centuries-old pastoral tradition 
has fi rmly entered, never before received so much attention and multilateral illumination. 

The history of the development of a poetic pastoral from antiquity to the Renaissance is 
developed in the article, and a considerable attention to the problem of the emergence interest 
to pastoralism as a way of life and artistic comprehension of reality is paid.

Key words: pastoral, pastorality, Christian pastoral, pastoral topos, Christmas eclogue.
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СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ КІНОТВОРІВ 
(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)

У статті розглянуто особливості кіноперекладу з англійської мови як виду худож-
нього перекладу тексту; зокрема в роботі проаналізовано методи перекладу кінотворів, 
визначено специфіку кінотекстів та варіанти їх перекладу для досягнення комунікатив-
но-прагматичного ефекту, спрямованого на здійснення художньо-естетичного впливу 
на глядача.

 Ключові слова: кінопереклад, вербальні та невербальні засоби, субтитр, кінодіа-
лог, національний колорит. 

Сучасне життя неможливо уявити без кінематографу. З появою цього виду мисте-
цтва та зростанням його популярності виникла необхідність відтворення та адаптації 
фільмів для іншомовних культур і аудиторій. Проблема перекладу кінотекстів є однією з 
найактуальніших для сучасної теорії і практики перекладу, однак дотепер вона не отри-
мала достатнього наукового висвітлення у спеціальній літературі.

Кінематограф – мистецтво синтетичне: воно об’єднує всі засоби емоційного та ес-
тетичного впливу інших видів мистецтва: тих, що існували до нього, і тих, що існують 
одночасно з ним, – це і література, і фотографія, архітектура, скульптура, живопис, ак-
торське виконання, музика, танець, спів і театр.

Переклад художніх фільмів є особливим видом художнього перекладу Його специ-
фіка пов’язана з характером матеріалу і способом його презентації. Професійний пере-
клад може зробити із «середнього» фільму шедевр та навпаки [4]. Особливостями тексту 
кіноперекладу, на відміну від інших видів перекладних текстів, є, по-перше, обмеження 
тимчасовими рамками звучання: його необхідно синхронізувати з оригінальним тек-
стом, а оскільки темп мовлення й граматичні структури в мовах різні, часто доводить-
ся штучно скорочувати або розширювати текст. По-друге, текст кіноперекладу розра-
хований на миттєве сприйняття, отже він повинен бути максимально інформативним і 
зрозумілим глядачеві. По-третє, він супроводжується відеорядом, який обумовлює вибір 
можливих варіантів перекладу: важливо враховувати зв’язок зображення і текстового 
матеріалу, приділяти увагу вербальним і невербальним засобам вираження [3, с. 71]. 
Переклад фільму відбувається один тільки раз. Специфіка кінотвору не дозволяє надати 
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перекладацький коментар, а необхідність синхронізації відеоряду виключає застосуван-
ня описового перекладу. 

Німе кіно для сприйняття було міжмовним, інтернаціональним: або створювалися 
фільми без будь-яких внутрішньо картинних надписів, або переклад фільму відбувався 
дуже просто: малочисельні і небагатослівні надписи в ньому замінювались і перекла-
далися в будь-якому прокатному пункті. До самого перекладу – жодних літературних 
вимог, і перекладачем титрів фільму міг бути той, хто вмів будь-як користуватися слов-
ником. Якість перекладу на той час не мала особливого значення, оскільки сприйняття 
фільму і його прокатний успіх не залежали від якості перекладу, адже всі засоби худож-
ньо-образного мислення в кінотворі, подібно живопису і балету, були цілком закладені в 
образотворчій частині, і мовні відмінності тут не мали особливого значення. 

У звуковому кінематографі немає і не може бути єдиного методу перекладу худож-
нього фільму. З’явилися нові, раніше не відомі форми перекладу кінотворів: в основному 
це – субтитрування, закадровий коментар, дикторське виконання і, зрештою, дублюван-
ня. Вибір варіанта реалізації зумовлений багатьма чинниками: особливостями самого 
фільму, економічною доцільністю, наявністю необхідної кількості творчих та інженерно-
технічних кадрів і т.д. 

Субтитри – це скорочений переклад діалогів фільму, що відбиває їхній основний 
зміст, представлений у вигляді друкованого тексту візуальний ряд фільму в його ори-
гінальній версії, який розташовується, як правило, у нижній частин екрану [1]. Субти-
трування має свої переваги в порівнянні зі вставними надписами, але має і недоліки: 
субтитри заважають глядачеві слідкувати за зображенням, грою виконавців; не завжди 
легко зрозуміти, хто з персонажів вимовляє ту чи іншу репліку. Така форма перекладу 
кінотворів з необхідністю пов’язана зі значним скороченням діалогів, вона перетворює 
живе мовлення в «телеграму». А головне – субтитри збіднюють діалог, мовленнєву канву 
кінотвору.

У сучасний фільм потрібно вносити до 500-700 субтитрів, і глядачеві під час пере-
кладу доводиться 500-700 разів відволікатися від зображення, щоб прочитати субтитри. 
Це віднімає у нього 10-15 хвилин часу перегляду [2, с. 113].

Спосіб перегляду фільму з перекладачем, без сумніву, краще, ніж метод субтитру-
вання, хоча б тим, що глядачеві не доводиться весь час відволікатися від зображення, 
щоб читати субтитри: зберігається звукова канва оригіналу; крім того, хороший пере-
кладач точно передає не тільки смисл діалогів, але, у деякій мірі, й інтонацію, емоційне 
забарвлення репліки: доброту чи злість, іронію чи сарказм, любов чи ненависть і т.д. 
Метод закадрового коментаря є найбільш доречним при перекладі художнього фільму, 
якщо немає можливості створити повноцінний художній переклад фільму, тобто дубляж. 

При перекладі фільму методом дублювання усі репліки і надписи оригіналу повніс-
тю замінюються звучанням і надписами на іншій мові, на відміну від перекладу діалогу 
фільму методом субтитрування, при якому повністю недоторканими залишаються всі 
компоненти оригіналу фільму, і лише наносяться на зображення надписи – субтитри; та 
від перекладу методом закадрового коментаря, коли в звукову канву оригіналу вноситься 
новий звуковий ряд – мовлення диктора. 

Питання про вибір методу перекладу фільму доводиться вирішувати також у 
залежності від того, який фільм, де, на яку мову перекладається та на який контингент 
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глядача він розрахований. Але переклад діалогу фільму відбувається не тільки з однієї 
мови на іншу, а і з мови однієї культури на мову іншої. 

Однією з перекладацьких проблем роботи з фільмом є передавання національного 
колориту оригіналу в перекладеному варіанті тексту. Для того, щоб показати фільм 
іншомовному глядачеві, уся образотворча частина технічно точно копіюється, а 
мовленнєва партитура перекладається за законами перекладу драматичного твору, але 
іншим методом. Виходячи з цього, ствердження про те, що ніби при перекладі фільму на 
іншу мову повністю втрачається його національний колорит, не вірно, адже вся образот-
ворча частина фільму, де закладена основна національна своєрідність твору, зберігається 
недоторканою. Втрати можуть бути і бувають лише в мовленнєвій частині, у діалогах та 
монологах, до того ж це стосується не тільки лексики та стилістики самого діалогу, але й 
манери акторського виконання. Питання полягає в мінімізації таких втрат. Якісний пере-
клад діалогу та якісне його виконання знаходяться в прямій залежності від образотворчої 
частини фільму. Форма фільму, насамперед, зумовлена зображенням, і саме воно диктує 
метод здійснення його перекладу; чим яскравіший, більш самобутній твір, – тим більш 
він колоритний, і вимагає такого ж перекладу на іншу мову. І в той же час, чим він більш 
своєрідний за жанром – комедія, трагедія, народна казка чи епос, – тим складніше його 
перекласти, а інколи майже неможливо передати так, щоб він був співзвучним оригіналу 
і так же повноцінно сприймався іншомовним глядачем.

Кінематограф нерідко заставляє перекладача вирішувати складні питання, напри-
клад: як перекладати безсловесні думки? Так, східна жінка, засуджуючи чужі вчинки, не 
скаже словами – «нечупара», «розпусна»… Вона покаже своє відношення завдяки ледь-
помітному жесту– порух руки [2, с. 123]. Усім відомо, що у східних народів є, крім мови, 
що виражається словами, мова міміки, жестів та танцю. І ця мова для багатьох народів 
не потребує перекладу, але особливості деяких культур вимагають пояснення того, що 
відбувається на екрані, до того ж, часто мова жестів у різних культурах не збігається. 
Такі завдання дає зображення фільму, що залишається при його перекладі.

Перекладач літературного твору має можливість давати пояснення незрозумілих для 
читача звичаїв, промовок, гри слів, жанрових слів, робити зноски. Перекладач діалогу 
фільму позбавлений такої можливості. Його обов’язком є «вкласти» пояснення в діалог, 
для нього будь-який каламбур повинен перекладатися. При перекладі діалогу перекладач 
фільму працює не тільки з такою ж кількістю слів, що звучить на екрані, але і з тільки 
такими словами, що дозволяють акторам-дублерам артикулювати в точній відповідності 
з артикуляцією актора на екрані, його мімікою, жестом та настроєм; до того ж врахо-
вувати реакцію оточуючих персонажів, щоб їхній сміх, схвалення, обурення і т.д. були 
наслідком реплік, що дублюються, були їх природнім наслідком.

При перекладі діалогу фільму доводиться перекладати не тільки фразу в фразу, але 
і слово в слово. А інколи і букву в букву (не в буквальному смислі). Нерідко доводиться 
переставляти фрази, замінювати слова, дотримуючись оригіналу.

Якщо актор на крупному плані говорить англійською: «Ти мені подобаєшся» (I like 
you), то за синхронністю цій фразі добре відповідає українська фраза “я сиджу”. Пере-
кладач напише щось на зразок: “(Ти) цікава”, потім режисер підкаже актору-дублеру ви-
мовити ці слова м’яко, сердечно, як зізнання в коханні. Завдання перекладача – не тільки 
в тому, щоб написати синхронний переклад діалогу, потрібно ще, щоб цей переклад 
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відповідав стилю, жанру твору, характерам персонажів, тобто обов’язково був художнім 
перекладом.

Іноді зустрічається такий діалог фільму, який взагалі неможливо прямо перекласти: 
люди ніби розмовляють на певну тему, і слова їх реплік окремо можна перекласти , але 
смисл незрозумілий: це або каламбур, або ідіома, або алегоричний мовленнєвий зворот. 
Для того, щоб зрозуміти суть, потрібно не тільки добре володіти іншою мовою, але і зна-
ти реальну історію країни, фольклор, і, навіть, міфологію. Перекладачам діалогу таких 
фільмів доводиться не перекладати те, про що і як люди говорять, а, виходячи з контек-
сту, створювати новий синхронний текст.

Таким чином, у співпраці з режиссером-постановником якісно переклад фільму 
може виконати лише літературно обдарована людина, у якої багатий словниковий запас, 
яка має досвід перекладу в галузі драматургії; людина, що знає специфіку кінотекстів і 
зможе професійно визначити варіанти їх перекладу для досягнення комунікативно-праг-
матичного ефекту, спрямованого на здійснення художньо-естетичного впливу на глядача.
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СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА КИНОПРОИЗВЕДЕНИЙ 
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)

В статье рассматриваются особенности киноперевода с английского языка как 
вида художественного перевода текста; в частности, в работе пранализированы 
методы перевода кинопроизведений,определена специфика кинотекстов и варианты их 
перевода для достижения коммуникативно-прагматического эффекта, направленного 
на осуществление художественно-эстетического воздействия на зрителя. 

Ключевые слова: киноперевод, вербальные и невербальные средства, субтитр, ки-
нодиалог, национальный колорит.
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The article focuses on the English fi lm translation peculiarities as a special kind of liter-
ary text translation. The paper considers fi lm translation methods, fi lm texts peculiarities and 
translation variants aimed at the implementation of artistic and aesthetic impact on the viewer 
to achieve a communicative and pragmatic effect. 
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SHAPING INTERNATIONAL STUDENT’S PERSPECTIVES OF THE CULTURE 

IN TAIWAN THROUGH LEARNING CHINESE

‘Acculturation’ process determines how person integrates into new culture and language. 
Previous studies have analyzed mostly a quantitative data to reveal which variables and to which 
extent infl uence culture shock and adjustment of overseas students. Target group of informants 
are from multicultural and polylingual Taiwan, where international student’s enrollment into lo-
cal universities increases year by year. The basic assumption is to confi rm that international 
students with basic Chinese conversation skills and understanding of the local culture can raise 
their self-esteem and a tolerance towards the cultural diversity. Qualitative inquiry showed that 
international student’s beliefs about Taiwan and attitudes towards Chinese culture have changed 
through learning Chinese, their personal persistence was explained by setting new goals, raising 
sense of effi cacy, getting more tolerance and respect to other cultures. 

Keywords: culture, stereotyping, accommodation, acculturation, international students, 
beliefs and attitudes, cultural adjustment, linguistic differences.

1. Introduction.
There is no unique defi nition for a culture, the concept of a culture varies across epochs and 

ethnizes and may be particular for each individual. Tylor (1871) stated that culture is learned 
and acquired, and not a biological trait. A biased vision of another culture is called indirect 
stereotyping – imposing outdated and rigid assumptions of a cultural group upon that group 
Giles H. (1991). Stereotypes limit deep understanding of a culture, and for international stu-
dents it is very important to be free of cultural constrains while living or studying abroad. The 
focus group for understanding in this study are international students in a cultural context of 
a multicultural Taiwan, where different ethnizes live together: Chinese decedents, indigenous 
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people, new Taiwanese (immigrants). This highly mixed society represent modern democratic 
values and according to the data from Taiwan’s Ministry of Education – there were around 
28,000 international students in 2016, this number might be increased due to the South-East 
direction policy. An increasing number of a total enrollment of international students in Tai-
wan makes a necessity for the research on acculturation processes. Academic institutions from 
“host” and “sending” countries also undergo impact of international students enrollment and 
international students depend on adjustment in studying abroad, the higher education became 
highly international and “foreign students are among the most important and visible elements 
of this internationalism” (Altbach, 1991).There are a limited number of previous studies about 
international student’s adjustment in Taiwan (Dian-Fu Chang & Gregory Ching, 2011), (Hyuk-
Rae Kim, 2012), (Yi-Fang Chen, 2009), which have analyzed mostly a quantitative data to 
reveal which variables and to which extent infl uence culture shock and adjustment of overseas 
students. Therefore, there is much to be learned from the qualitative inquiry how international 
students with basic conversation skills in Chinese manage to avoid culture shock and get new 
perspectives of the local culture, the purpose of this study – to understand meanings of culture 
gained by international students thought experience while living and studying in Taiwan. Re-
search question was matured from our awareness of research purpose and in the current study 
we will argue “How perspectives of Taiwanese culture have been shaped by international stu-
dents through learning Chinese?”

2. Theoretical framework.
Oberg was the fi rst, who introduced the concept of culture shock, as consequences or even 

psychological condition caused by continuous strain, anxiety, pressure in unfamiliar culture 
and environment. (Oberg, 1960). An individual in a foreign country undergoes four stages 
of culture shock: 1) the honeymoon or tourist stage; 2) the crises phase; 3) the adjustment or 
reorientation phase; 4) the adaptation, resolution or acculturation stage (Winkelman, 1994). In 
the last stage, those who accessed for a long period to a new culture can recover successfully 
integrating into a new society but at the same time person became more aligned from own 
originated culture. We agree with assumptions of speech accommodation theory, proposed by 
Howard Giles, Nikolas Coupland & Justine Coupland (Giles H., 1991). Within speech accom-
modation theory there two main strategies applied by speakers: “convergence”, where indi-
viduals adapt to each other’s behaviors in conversation act, like speech rate, pause, utterance 
length, smiling, gaze and so on, and another strategy is called “divergence”, which is refer to 
the way in which speakers accentuate speech and nonverbal differences between themselves 
and others. High level of convergence process leads to integration and high intergroup diver-
gence illuminate distinctiveness and may not be in a favor of a speaker (Giles H., 1991). The 
other theory of SLA (Second Language Acquisition) – “acculturation model” developed by 
John H. Schumann (Schumann, 1986) propose that a process of acculturation (major causal 
variable) means “social and psychological integration of the learner into target language group” 
(p.379). Draw from the acculturation and communication accommodation theories our basic 
assumption is to confi rm that conversation skills in Chinese not only enhance interactions with 
Taiwanese people, creates more learning of language and more understanding of culture but 
makes inner changes – brings new goals, raises self-esteem, inbreed tolerance and value to the 
cultural diversity.
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3. Method and data analysis.
Eight international students of the national university in Taiwan participated in this study 

and originated from: Zimbabwe, Poland, Ukraine, Germany, Indonesia, Vietnam, USA, In-
dia; seven informants signed Informed Consent. Informants were purposefully chosen from 
diverse cultures, but who matches criteria of basic conversation skills in Chinese, so our sam-
pling method was criterion sampling. We have reached targeted informants through Chinese 
Language center and university’s international offi ce; other students were found through our 
personal networks. Received verbatim of interviews were read and analyzed for emerging pat-
terns, consequently, we outlined main fi ndings, which were categorized by analyst-generated 
typology. In our qualitative inquiry we focus on fi ndings related to how they conceptualized 
changing international student’s beliefs within Taiwanese cultural settings.

4. Findings and discussion.
1. Informants view on Taiwanese people, etic perspective.
From the etic perspective informants perceive Taiwanese as hospitable people but still 

majority admit that Taiwanese have a biased vision of foreigners. 
1.1. Hospitality. All informants reported of Taiwanese hospitality and one of them con-

fessed that sometimes he didn’t know how to react to a gift-presenting tradition from Taiwan-
ese people due to the individualistic traits in his native society he got used G7-B4-Q13: “They 
often offer you a lot of things and sometimes I feel ashamed to take their offer I don’t know what 
is ok and how should I express my attitude, it’s something what I fi nd really diffi cult”.

1.2. Stereotyping. Most students especially from South-East Asian countries reported the 
stereotyping vision towards foreigners V4-B5-Q1: “I fi nd it’s annoying to hear a question like: 
“Are you a Vietnamese bride? Or do you want to fi nd a husband here?”, I know, it’s because 
of my compatriots, but it’s their problem, not mine, I am considered to be an intelligence in 
my country, and I am studying on PhD here…” Informants from European countries agreed 
that they are perceived in Taiwanese social environment as more privileged, but it was not the 
case for student who came from African country Z1-B4-Q14: “I was asked to introduce white 
Americans to Taiwanese, and it was also very strange for me. I think Taiwanese have stereo-
typed vision of Western people and culture, because they mention only Americans and people 
from UK.” We can also fi nd evidence from previous research (Lan, 2011) about white privi-
leged expatriates from English-speaking countries and marginalized Asian migrant workers inf 
Taiwan: “The English language capital is nevertheless highly racialized: it has to be attached 
to white skin and only particular accents are considered ‘proper’ and valuable in the global 
socio-linguistic fi eld.” (p.2).

2. Informant’s view on oneself, emic perspective.
From the emic perspective informants report changes in their life direction and self-evalu-

ation – they set or implement their goals in a new place, raise self-esteem belief, became more 
culturally responsive in a new setting.

3.1. Setting and implementing life goals. Informants had differences in their concept of 
goals, some of them agreed that their goals changed a lot, but others were implementing pre-
viously set goals: P2-B7-Q3: “Yes, (my goals) have changed, I noticed other option of my 
development in the future.” Z1-B7-Q5: “In Taiwan, I understood that I want to slow down and 
enjoy my life.”
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3.2. Raising self-esteem. Individual differences in self-effi cacy beliefs (Bandura, 1994), 
especially within a cross-cultural interactions, may also impact an individual’s adjustment to a 
new place’s norms and values: I8-B7-Q7: “My relatives feel proud of me, because I can learn 
Chinese and I also feel proud of myself.”

3.3. Informant’s inner changes. We found out that most of our informants admitted their 
inner changes, as becoming more tolerant to others and interconnected with people from differ-
ent origins, less ethnocentric and more empathetic to other people:

G7-B7-Q5: “Because of learning Chinese I think, I became actually more accommodating, 
more open…” Z1-B7-Q4: “I became more tolerant here.” We should also mention that some 
personality traits were inherent before coming to Taiwan, for example an individual should 
have a risk-taking personality and being tolerant to people from other nations to take a decision 
for coming to another country and immerse into the local culture. 

3. Linguistic cross-cultural differences.
One of the most interesting fi ndings were linguistic inconsistencies with mother tongues, 

and it was a paradox to get known that those inconsistencies were quite similar between dif-
ferent native languages, this fact gave us a cue that these language differences considered to 
be rather cultural than linguistic by nature. Native speakers of different languages have their 
mental representations of the world, which may have slight differences across cultures. Most 
common phases and words that can’t be translated into mother tongue were Z1-B4-Q4: “麻
烦” and “不好意思” can’t be translated into English directly, because Taiwanese use them in 
varied range of situations. Sometimes for a very little mistake they can say this phase several 
times and you think in your mind “why they need to be so polite? it’s nothing serious!”, but then 
I understood it’s a culture infl uenced them to speak in a such way”; G7-B4-Q4: “方便, it just 
expresses something comfortable, easy, convenient and all of those speaks together. I mean it’s 
like a very good word.” An informant from the USA elaborated on the deep cultural meaning 
of “缘分” around 10 minutes with examples from his life experience U6-B4-Q4: “it’s not just 
a “fate” it is the thing that really brings people together”, another phrase he heard from his 
friend was “我有心事”, he admitted then U6-B4-Q4: “you can’t just say” I have problems” 
usually that phrase followed by this is happening, right? For me it can be translated like “He’s 
getting upset because of ...” but I couldn’t say how exactly translate that.”

4. Cultural differences adjustment.
4.1. Taking care of elders and family values. Majority of informants admired humanism in 

Taiwanese society because they take care and respect elder people: G7-B4-Q9: “I feel a differ-
ence in a concept of responsibility and respect. In Taiwan, I see a lot of respect to older people 
or people who have a higher position…” Data analysis showed that for informants from Asian 
countries family ties were something normal and invisible but for others it was even confl icting 
with their personal autonomy: G7-B4-Q11: “...they have family values and importance they 
place on family and the respect to your parents would be too restraining for me personally.” 
This fact that students from different countries perceive family values in Taiwan differently 
can be explained through collectivistic vs. individualistic paradigms, European students respect 
these values but can’t accept as their own, because want more freedom in their personal life, 
as Bedford O. (2003) stated: “An individualistic theory of human nature supposes that the per-
son’s interest are best served by permitting maximum freedom for choosing objectives and the 
means for obtaining them.” But at the same time students from Asian countries wouldn’t even 
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notice strong family ties in Taiwan due to the similarities with own culture background: “…
Confucian culture emphasize that one’s life is an inheritance from one’s ancestors, just as one’s 
children’s lives fl ow from one’s own.”(Bedford O., 2003).

Educational values: studying too hard without direction. Basically, informants in our study 
approve high educational values, except of the cases when too much studying has no direction 
in future: Z1-B4-Q5: “A lot of Taiwanese go to PhD program because have no direction in life 
or because can’t meet with the diffi culties in a real work circumstances.” Taiwan as one of the 
“four Asian tigers” is a highly urbanized and industrialized society, evidently, that in highly 
developed countries higher demands and expectations are placed on education. According to 
Maslow’s hierarchy of basic needs: “after the most prepotent goal realized, the next higher 
need emerges” (Maslow, 1943), this higher level of goals – are cognitive and aesthetic needs in 
a civilized Taiwanese society.

4.3. Social sticking to the rules and obedience. We also found out that several informants 
were positively surprised that Taiwanese people wouldn’t violate rules, make loud noises or 
behave inappropriately in public, making this place safe and comfortable: P1-B4-Q1: “The cul-
tural shock for me was to get known that young people in Taiwan are so “good” boys and girls, 
very obedient, behave properly.” If we discuss this fi nding from the collectivistic paradigm 
we can see that a group behavior is coordinated in a such way to let all people enjoy living in 
a harmonious society. Bedford states: “…harmonious interaction of group members is highly 
valued instead of individuality or individual freedoms as in Western cultures. No person ever 
has just cause to disrupt group harmony, as disruption impacts everyone’s identity. Harmony is 
thus an important component of relational identity.”(Bedford O., 2003)

4.4. Keeping emotions inside, conservativeness. We also fi nd that some informants reacted 
on conservativeness of Taiwanese people, this national trait has it’s deep roots in Confucian 
traditions 不能丢脸 (loss of face)，which dominated in Taiwan since Chinese ancestors settled 
here. In traditional Confucian societies where one’s behaviors are constantly evaluated by oth-
ers, lian 脸 or face refers to one’s dignity, self-respect, feeling of social concern, and ability 
to fi ll social obligations in front of other people (Bedford O., 2003): P2-B7-Q1: “…in Poland 
I learned from drama series that Taiwanese are so emotional, but in real life Taiwanese are 
conservative, hide their emotions…” Losing one’s face (or dignity, self-respect) is derived from 
the Chinese concept of “shame”, which was defi ned by Bedford (2003) and includes four types: 
diulian 丢脸, cankui 惭愧, xiukui 羞愧, xiuchi 羞耻. 

Table 1. Main fi ndings.
Block Findings 
1. Informant’s view on Taiwanese 
people

1. Hospitality.
2. Stereotyping.

2. Informant’s view on oneself 1. Setting and implementing life goals.
2. Raising self-esteem.
3. Inner changes.

3. Linguistic cross-cultural 
differences

Linguistic inconsistencies : 不好意思，方便，麻烦，
缘份，我有心事。
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4. Cultural differences adjustment 1. Taking care for elders and family values.
2. Education values.
3. Sticking to the rules.
4. Conservativeness.

The main fi ndings were categorized into typology of psychological high/low level of ac-
commodation vs. language high/low level of profi ciency. The low level of Chinese language 
profi ciency means basic conversational skills in Chinese language. It’s important to distinguish 
between psychological and linguistic accommodation within accommodation theory (Giles 
H., 1991), where psychological refers to speaker’s beliefs of integrating and disintegrating, 
whereas linguistic accommodation related to a speech fl ow similar or distinctive with another 
linguistic group.

Table 2. Analyst-generated typology.

C
ul

tu
ra

l a
cc

om
m

od
at

io
n

Language profi ciency
High Low

H
ig

h

1. Emic perspective:

-setting goals & raising self-esteem
-tolerance
-great interest in Chinese language

1. Emic perspective:

- setting goals & raising self-esteem
- tolerance
-experiencing diffi culties in learning Chinese

2. Etic perspective:

-hospitality
-did not experienced discrimination 
or stereotyping
-appreciating culture values

2. Etic perspective:

-hospitality
-did not experienced discrimination or 
stereotyping
-appreciating culture values

Lo
w

1. Emic perspective:

-implementing goals
-raising self-esteem
-great interest in Chinese language

1. Emic perspective:

-implementing goals
-raising self-esteem
-experiencing diffi culties in learning Chinese

2. Etic perspective:

-hospitality
-experienced discrimination or 
stereotyping
- feel hard to accept some culture 
values

2. Etic perspective:

-hospitality
-experienced discrimination or stereotyping
- feel hard to accept some culture values

Current study has a practical implication for international students in Taiwan and Chinese 
language educators by showing evidence that Chinese language should be learned together 
with promoting respect and values to Chinese culture. Through deeper understanding of a lo-
cal culture and conversation skills in Chinese, students tend to acquire sense of a self-effi cacy, 



109

became more tolerant, open to new experiences. Main fi ndings have limitations considering a 
limited number of informants, that’s why the results should not be applied to a general popula-
tion of international students in Taiwan. Not all students can resolve the acculturation problem, 
being less committed to language learning or limit their interactions with local people staying 
closed in the same origin groups.
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ФОРМУВАННЯ БАЧЕННЯ ТАЙВАНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТАМИ-
ІНОЗЕМЦЯМИ КРІЗЬ ВИВЧЕННЯ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ

Процес «акультурації» визначає, як людина інтегрує в культурне та мовне середови-
ще. Попередні праці аналізували в основному статистичні дані, щоб визначити основні 
фактори впливу і ступінь впливу цих факторів на культурний шок та пристосування 
іноземних студентів в іншій країні. Цільова група інформантів – з багатокультурного 
та багатомовного Тайваню, де кількість іноземних студентів в місцевих університетах 
зростає з року в рік. Основне припущення – студенти-іноземці з базовими розмовними 
навичками в китайській мові і розумінням місцевої культури можуть підняти самооцін-
ку та також сприяють толерантності до інших культур. Якісні методи дослідження 
за допомогою даних, отриманих з інтерв’ю, показали, що переконання міжнародних 
студентів про Тайвань та ставлення до китайської культури змінились після вивчення 
китайської мови, наполегливість інформантів пояснюється новими цілями в житті, 
підвищенням самооцінки, відчуттям толерантності та поваги до інших культур. 

Ключові слова: культура, стереотипи, акомодація, акультурація, ставлення та пе-
реконання, культурне пристосування, мовні відмінності. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ВИДЕНИЯ ТАЙВАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ-
ИНОСТРАНЦЕВ СКВОЗЬ ИЗУЧЕНИЕ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА

Процесс «аккультурации» определяет, как человек интегрирует в культурную и язы-
ковую среду. Предыдущие работы анализировали в основном статистические данные, 
чтобы определить основные факторы влияния и степень влияния этих факторов на 
культурный шок и приспособления иностранных студентов в другой стране. Целевая 
группа информантов – с поликультурного и многоязычного Тайваня, где количество ино-
странных студентов в местных университетах растет год за годом. Основное пред-
положение – студенты-иностранцы с базовыми разговорными навыками в китайском 
языке и пониманием местной культуры, могут поднять самооценку и уровень толерант-
ности к другим культурам. Качественные методы исследования с помощью данных, по-
лученных из интервью, показали, что убеждения международных студентов о Тайване 
и отношение к китайской культуре изменились в процессе изучения китайского языка, 
настойчивость информантов в изучении языка объясняется новыми целями в жизни, 
повышением самооценки, чувством толерантности и уважением к другим культурам.

Ключевые слова: культура, стереотипы, аккомодация, аккультурация, взаимотно-
шения и убеждения, культурные приспособления, языковые различия.
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ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ТА МЕДІАОСВІТА: ДЕТЕРМІНАЦІЯ ПОНЯТЬ 
У СУЧАСНОМУ КОМУНІКАЦІЙНОМУ ВИМІРІ ОСВІТИ

Розглянуто філологічні, філософські, історичні, соціологічні підходи до визначення 
наукових понять «інформаційна культура» та «медіаосвіта», які відтворюють харак-
терні ознаки сучасного комунікативного простору людства. Історіографія питання до-
зволила виявити головні сутнісні ознаки процесу детермінації цих понять. Констатова-
но, що з позицій функціонування освітянського сегменту соціуму визначення означених 
понять існують на рівні дискурсу. Зосереджено увагу на науковій концепції дослідження 
особистості як носія культурно-мовних та комунікативно-процесуальних дій. В якості 
методології розгляду проблеми формування інформаційної культури особистості в ко-
мунікативному просторі використано ідеї інформаційної аксіології.

Ключові слова: аксіологія, знання, інформаційна культура, інформаційне суспіль-
ство, когнітологія, комп’ютерні технології, засоби масової інформації, освіта.

Актуальність теми. Світовий соціум у процесі еволюції змінює формат відносин 
між речами, які складають його сутнісні ознаки. Так відбувається у сучасності. Нове по-
стіндустріальне суспільство більшістю світового соціуму сприймається як інформаційне 
суспільство через головний визначальний зміст матеріальної культури світу. Відносини 
між матеріальним світом та світом духовних цінностей наповнюються новим лінгвокуль-
турним змістом. На мові наукознавства сучасний світ формує свою оригінальну терміно-
систему, тезаурус інформаційного суспільства. Лексичною домінантою такого тезаурусу 
стає поняття «інформація». Часом відліку нового соціального тезаурусу стають 1950-ті 
роки, коли науковий світ отримав назву нової науки кібернетики. Інформація через по-
няття сигналу та комунікаційних систем отримала свою головну ознаку – дієвість (про-
цесуальність). Суто технічні властивості інформації як динамічної константи порушили 
проблеми взаємовідносин між природними явищами та соціальним середовищем. Кі-
бернетикою було сформульовано проблему штучного інтелекту для технічних і природ-
ничих наук та окреслено проблематику для всього багатовимірного циклу гуманітарного 
знання. Саме у межах гуманітарних проблем кібернетики людство виявило гіпертрофіч-
ну креативну наполегливість до створення нових лексичних одиниць, обґрунтування їх 
спорідненості із головним поняттям «інформація» та створення різних ієрархічних кла-
сів підпорядкування. Філологія, котрий раз в історії змін соціальних формацій людства, 
отримала «ідеологічну» визначеність у гуманітарному знанні завдяки можливості про-
гнозування нової змістовної насиченості вербальних комунікацій людства. Інші науко-
ві складові циклу гуманітарного знання – філософія, культурологія, історія, педагогіка, 
соціологія, соціальна психологія, формують галузеві лексичні системи відносно ново-
визначень інформаційного суспільства, базуючись на дослідженнях філологічної науки. 
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Інформаційна культура як поняття розглядається на теоретичному та прикладному 
(прагматичному) рівнях всіма галузями гуманітарного знання. Багатовимірність даного 
поняття визначають інформатики, філософи, педагоги, соціологи. Філологи наполяга-
ють на полісемантичності поняття «інформаційна культура», підкреслюючи як науковий 
факт отримання цим поняттям соціальної визначеності, тобто інформаційна культура 
стала органічним явищем соціального буття людства. Відзнакою соціальності такого 
позиціонування інформаційної культури є відтворення його у довідкових та енциклопе-
дичних тезаурусах людства [13]. В Україні одним з перших довідкових видань, де було 
подано визначення цього поняття, був «Толковый словарь по основам информационной 
деятельности» (1995 р.). Визначення змісту інформаційної культури як поняття подано 
у розділі «Інформатика. Інформаційні технології», що логічно доводить його галузеву 
первинність походження: «Рівень інформатизації, ступінь його оволодіння та якість ви-
користання людиною; володіння методами та засобами інформатики. Складовою части-
ною інформаційної культури є комп’ютерна грамотність» [10, с. 64]. Якщо розглядати 
особливості подання цього терміну як лексичної одиниці у «Словнику...», то текстуально 
довідкову назву поняття сформульовано так – «культура інформаційна». Така вербальна 
структура поняття відтворює на той час традиційне бачення «інформаційної культури» 
як нового типу культури у видовій ієрархії культур за постулатами філософії культури. 
Однак, зміст наведеного поняття має ознаку процесуальності, оскільки визначає кінце-
вий результат – «рівень» відповідної кваліфікації володіння інформаційними технологі-
ями. Абстраговано у даному змісті ми маємо справи з поведінкою людини, яка підпадає 
під визначення стратегії оволодіння цими технологіями. За основу такої моделі пове-
дінки людини виявляється процес навчання. Розвиваючи тему необхідності включення 
освітянських дій у поведінку людини, ми виходимо на філософську проблему процесу 
пізнання як дії. Саме у такій багатопрофільній площині здійснюються дослідження по 
визначенню змістовності «інформаційної культури» у освітянському процесі як пробле-
ма сучасної стратегії інтелектуалізації світу. 

Дослідженість теми. В означених актуальних проблемах гуманітарного знання тема 
інформаційної культури не є ізольованою від цілого комплексу понять, у складовій яких 
присутнє визначальне слово «інформація». Саме еволюція змістовності цього поняття 
має свою актуальність до сьогодення від 1960-х років, коли вийшла стаття А.Д. Урсула 
«Природа информации» у науковому просторі СРСР [12; 13]. Автори, обґрунтовуючи 
необхідність дослідження змісту головного поняття кібернетики, підкреслюють розпо-
всюдженість його у соціально-культурному просторі людства, впливовість на всі сфе-
ри матеріального та духовного буття світу [1; 5; 9]. На рівні теоретичного визначення 
«інформація – процес» розглядаються сучасні тенденції функціонування освітянського 
простору у країнах цивілізаційного статусу, із випереджаючими темпами інформатиза-
ції суспільства, та окремо країнах із традиційною стратегією форм і методів навчання, 
у тому переліку і вітчизняного простору [2; 4; 6;7]. До теоретичних переваг наукових 
публікацій належать спроби подання оригінальних змістових трактовок понять інфор-
матизованих методів навчання з урахуванням національних особливостей організації 
навчального процесу. У переліку обговорюваних понять у межах нашої теми привертає 
увагу дослідженість вітчизняними науковцями поняття «медіаосвіта» [11]. В Україні на 
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рівні фундаментальності підходу до галузевої визначеності «медіаосвіти» відзначаються 
дослідження Г.В. Онкович.

Мета статті. Процеси модернізації національного освітянського простору напо-
лягають на необхідності мати теоретично вивірену стратегічну позицію відносно напо-
вненості освітянського середовища цивілізаційними формами та методами навчання, які 
відтворюють рівень досконалості сучасних інформаційних технологій. Принцип вільно-
го вибору технологічних засобів навчання для кожного освітянина повинен базуватись 
на вивіреності змісту понять, що відносяться до технологічного спрямування процесу 
пізнання, адекватності технологічних нововведень до тактичних цілей навчання. Окрес-
лити змістовну єдність та позиції розмежування двох визначальних понять «інформацій-
на культура» та «медіаосвіта» для стратегії модернізації змісту освіти стає за мету статті.

Для вирішення питання про змістову єдність двох модернових понять «інформа-
ційна культура» та «медіаосвіта» слід розглядати зміст кожного відносно включеності 
його до циклу гуманітарного знання. Виважене історичним часом гуманітарне знання 
дозволяє окреслити етимологію кожного поняття, прослідкувавши еволюцію від те-
оретичного започаткування до асиміляції у буденну повсякденність. За таким методо-
логічним прийомом поняття «інформаційна культура» набуває більш «філософічного», 
абстрагованого значення у сучасному науковому тлумаченні у порівнянні до поняття 
«медіаосвіта». Латинське походження слів «інформація» та «культура» доводять запо-
чаткування їх у вербальних відносинах суспільства Давнього світу. Культурологічні до-
слідження свідчать, що слово «культура» первинно було включено у вербальні діалоги 
Давнього Риму у якості прикметника [1]. Слово «інформація» від давньоримського по-
ходження набуло у епоху Відродження у комедії Данте означення «informa» – «процес 
творення, структурування, формування» [13]. Як вважають дослідники, відбулося нао-
чне удосконалення змісту слів відповідно до процесів ускладнення вербальних відносин 
суспільства. «Культура», детермінуючись до визначення наукового терміну, з’явилось у 
суспільному лексиконі у другій половині ХІХ ст. і стало предметом дослідження нової 
галузі знання – культурології. Системні дослідження поняття «культура» визначили на 
теоретичному рівні її багаторівневу структуру. Поряд з цим як породження людської 
діяльності, культура відзначається четвертою складовою буття взагалі на рівні «при-
рода – суспільство – людина». Підкреслює особливості функціонування культури на 
рівні буття її «інтегральна» ознака. Культура за цією ознакою охоплює всі означені три 
складові буття, стаючи методологією їх розгляду.

Поняття «інформація» у історичному часі продовжувало існувати на рівні побу-
тового вживання до середини ХХ ст. Хоча у історії виникнення науки кібернетики, де 
інформація – головний предмет дослідження, є цікавий факт. Засновник кібернетики 
Норберт Вінер у пошуках назви нової науки звернувся до грецької мови, з її давніми 
традиціями, і відшукав слово на його погляд за змістом відповідне до принципових ви-
находів нової науки. Це слово, за англійською вимовою «кібернетика» і відповідно зміс-
ту – «рульовий, штурман».

Дослідження етимології ключових слів поняття «інформаційна культура» у наукових 
публікаціях доводять, що у багатьох аспектах зіставлення обґрунтовують причетність 
змістовності поняття до світу загальної культури. Культурологічний вимір «інформацій-
ної культури» має орієнтири на людську діяльність у потребах створення інформації та 
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постійного забезпеченні нею соціуму для цивілізаційного розвитку. У такому загально-
визнаному трактуванні змістовності самого поняття прослідковується єдність на рівні 
критерію процесуальності – «інформація – процес», «культура – процес». Саме на рівні 
процесуальної інфраструктури, що позначена діяльністю людини, інформаційна культу-
ра набула трактування його як «сучасного феномену» [7; 11; 13]. Інформаційна культура, 
за визначенням її соціальної процесуальності, «присутня» у всіх історичних формаціях 
людства. Така константа дозволяє сформулювати гіпотезу про інформаційність кожної 
історичної епохи, а на рівні теорії буття відстоювати положення про присутність інфор-
маційної культури у всіх сферах людської діяльності на всіх етапах соціалізації людини. 
Національна філософська школа науково апробувала визначення «інформаційна іпостась 
українського буття».

Розповсюдженість інформаційної культури у всіх сферах буття людства дає мож-
ливість розглядати суто вузькі, у межах однієї діяльнісної сфери, змістові ознаки ін-
формаційної культури. Так було здійснено на світовому рівні, коли у 1977р. у США на 
офіційному рівні введено до повсякденного вербального вживання у сфері національної 
системи вищої освіти поняття «інформаційна грамотність» [11]. Асоціація Американ-
ських бібліотек змістовно окреслила інформаційну грамотність через визначення моделі 
поведінка людини. Інформаційно обізнаною вважається людина, яка виявляє здібності 
до створення, розміщення, оцінювання інформації, ефективного використання. Так зва-
на соціальна інформатика розпочала з того часу розвивати компетентністний підхід від-
носно поняття «інформаційна культура». До такої тенденції приєдналися і вітчизняні 
дослідники, розвиваючи суто компетентністний підхід у межах бібліотечно-бібліогра-
фічного комплексу знання [2; 4; 9]. На рівні експлікації поняття «інформаційна культура» 
запропоновано структурні компоненти, визначення яких враховує методологію гумані-
таристики розгляду проблеми. Нижчий компонентний (прагматичний) рівень експліка-
ційної схеми поняття має структурні визначення: інформаційна культура користувача, 
інформаційна культура фахівця [2, с.16].

Компетентністний підхід до розвитку інформатизації у країнах світу відстоює 
ЮНЕСКО. Входження світу у третє тисячоліття для ЮНЕСКО було означено прийнят-
тям у якості стратегії кількох міжнародних ініціатив, зміст яких позначив подальшу ак-
туальність досліджень у напрямі інформаційної грамотності. Ця Міжнародна організація 
з питань науки, культури, освіти прийняла стратегічну програму «Медіа та інформаційна 
грамотність» [8]. Діяльність міжнародних урядових організацій (ООН, ЮНЕСКО) і про-
фесійних асоціацій, таких як Міжнародна Федерація Бібліотечних Асоціацій та Інститу-
тів (IFLA) сприяли усталенню у сфері освіти таких прагматичних понять із змістовної 
структурності поняття «інформаційна культура» як «кіберкультура», «медіакультура», 
«медіаосвіта» [11]. 

Медіаосвіта стала найбільш привабливим предметом досліджень серед науковців че-
рез органічну причетність цієї проблему до процесу соціалізації особистості. Інститути 
освіти суспільства вбачають у вирішенні питання ефективної організації медіаосвіти 
на всіх рівнях освітянського процесу гарантії виховання освіченої людини на засадах 
об’єктивності та креативного відношення до реального буття. Проблема меадіаосвіти 
сформувала окремий галузевий напрям педагогіки «медіапедагогіку», з відповідною 
складовою – медіадидактикою. Головним принципом розробки програмних документів 
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з медіаосвіти залишається компетентністний підхід до формулювання завдань освіти та 
визначення методичних прийомів освітянського процесу. До тактичних вимірів сфери 
компетентностей медіаосвіти відносяться: створення мотивації до пізнавального про-
цесу, набуття навичок та здібностей на перцептивному та когнітивному рівнях проце-
са пізнання, формування принципової (прагматичної) позиції роботи з медіатекстами 
(вміння пошуку текстів, критичний аналіз змістовності текстів, оцінування; креативне 
використання медіатекстів; самостіне створення медіатекстів, передавання їх у різних 
видах та жанрахдо мережевого простору; вміння аналізувати ситуативні та системні про-
цеси функціонування медіа).

Оскільки визначальним словом поняття є «медіа», то медіаосвіта пропонується вважа-
тись фахівцями від журналістики новим соціальним пріоритетому у світовому контексті. 
До процесу медіаосвіти пропонується, з огляду на важливість її для розвитку духовної 
складової суспільства, залучити викладачів та вчителів всіх соціальних інститутів освіти, 
вихователів неформальних груп молоді та членів різних угрупувань, науковців, групи 
активістів, що керуються раціональними політичними та моральними принципами, гру-
пи батьків з активною соціальною позицією до виховних процесів підлітків. До активної 
дієвої позиції у виховному процесі молоді щодо медіа пропонується вперше після 1917 
року офіційно залучати церкву та окремі релігійні товариства, в методах роботи яких 
присутня інформаційна безпека для молодого покоління суспільства. Виховні функції та-
кож доречно включити у межі професійної діяльності медіакомпаній, як комерційних, так 
і державних [8]. Ідеальною моделлю структури медіаосвіти у кожному локалізованому 
суспільстві світового соціуму слід вважати наявність органу регулювання діяльності 
засобів масової інформації з позицій особливостей вивіреної за моральними критеріями 
гуманістичної політики. Така соціальна позиція журналістів надає медіаосвіті широкі 
межі соціального трактування, що сприяє широкомасштабній організаційній ротобі 
всіх соціальних інститутів, не обмежуючись закладами освіти. Креативність підходу до 
формування стратегії медіаосвіти кожним учасником її інфраструктури забезпечується 
правом вибору окремого компетентністного модуля. Серед множими запропонованих 
фахівцями від медіа модулів-програм слід виділити модулі, які систематизують на-
вички роботи з медія у межах переважно перцептивного рівня отримання інформації 
та її осмислення як особистісного знання: знайомство із ЗМІ та формами первинних 
навичок мисленевого користування ними; розвиток розуміння ЗМІ та навчання засо-
бам постійного користування ними; усвідомлення важливості участі у ЗМІ; розвиток 
медіатворчості на рівні створення медіапродуктів [8, с.9-10]. 

Фундаментальність пропонованих наукових розробок на рівні теоретичного та 
прагматичного концептів медіаосвіти сприяли формуванню цілісного наукового напря-
му – «медіазнавство», структурні компоненти якого сьогодні обговорюються науковою 
громадскістю. Із регламентованої галузевої професійної журналістської діяльності та 
потреб освіти, щодо залучення інформаційних технологій до процесів пізнання, поруше-
на проблема медіаосвіти, яка стала суспільно усвідомленою та набирає ознак цілісного 
структурованого соціально-комунікативного знання. Особливо така науково прагма-
тична потреба формування цілісного знання актуальна для країн, котрі на держаному 
рівні обрали стратегію модернізації освіти на засадах цивілізаційного (інформаційно-
комунікативного) розвитку.
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Висновки. Сучасний освітянський та медіа простори сприймають проблему медіа-
освіти як актуальну програму розробки стратегічних та тактичних заходів. Проблему 
актуалізовано на міжнародному рівні. Світові гуманітарні організації у цьому напрямку 
формують експертні критерії оцінювання діяльності ЗМІ та їх впливовість на духовний 
стан світового соціуму. Проблема актуалізується станом інформаційної безпеки, яка має 
і духовну складову, оскільки порушує право особистості на вибір текстів, відповідно 
до своїх професійних та моральних критеріїв духовного стану. З огляду на первинність 
комерційних потреб сучасної діяльності ЗМІ постає органічно питання якості створю-
ваних текстів, як продукту ЗМІ. Переваги інформаційно насичених текстів когнітивною 
інформацією є бажаними для медіапедагогів, оскільки мова йде про предметність отри-
маної інформації для наукового пізнання світу. Саме у такому напрямі слід розвивати 
медіадидактику кожного галузевого професійного напряму. На порядку денному науки 
медіапедагогики постає потреба застосування у якості методологічного підґрунтя до-
сліджень інформаційної аксіології та вироблення науковомісткого методичного апарату.
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ИЗМЕРЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Рассмотрены филологические, философские, исторические, социологические 

подходы к определению научных понятий «информационная культура» и «медиаобразо-
вание», которые воспроизводят характерные признаки современного коммуникативно-
го пространства человечества. Историография вопроса позволила выявить основные 
сущностные признаки процесса детерминации этих понятий. Констатировано, что с 
позиций функционирования образовательного сегмента социума определения указанных 
понятий существуют на уровне дискурса. Сосредоточено внимание на научной кон-
цепции исследования личности как носителя культурно-языковых и коммуникативно-
процессуальных действий. В качестве методологии рассмотрения проблемы фор-
мирования информационной культуры личности в коммуникативном пространстве 
использованы идеи информационной аксиологии.

Ключевые слова: аксиология, знания, информационная культура, информационное 
общество, когнитология, компьютерные технологии, средства массовой информации, 
образование.
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INFORMATION CULTURE AND MEDIA-EDUCATION: DETERMINATION OF 
CONCEPTS IN MODERN COMMUNICATIVE MEASUREMENT OF EDUCATION

The philological, philosophical, historical, and sociological approaches to the defi nition of 
scientifi c concepts «information culture» and «media education», which reproduce the charac-
teristic features of the modern communicative space of mankind, are considered. Historiogra-
phy of the question allowed revealing the main intrinsic signs of the process of determination 
of these concepts. It was stated that from the standpoint of the functioning of the educational 
segment of society, the defi nition of these concepts exists at the level of discourse. Focused 
attention is paid to the scientifi c concept of the study of personality as a bearer of cultural-
linguistic and communicative-procedural actions. As a methodology for considering the prob-
lem of forming an information culture of a personality in a communicative space, the ideas of 
information axiology are used.

Key words: axiology, knowledge, information culture, information society, cognition, com-
puter technologies, mass media, education.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ 
О СТИЛЕ ИЗУЧАЕМОЙ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОЙ ЭПОХИ

В статье анализируются образовательные перспективы формирования интегри-
рованных знаний студентов-филологов посредством освоения ведущих категорий в 
широком культурологическом контексте. Предлагается укрупнение литературоведче-
ского понятия «стиль эпохи» искусствоведческим, историческим материалом с целью 
формирования способности и готовности будущих учителей-филологов: «мыслить ве-
ками»; устанавливать актуальные причинно-следственные связи между процессами 
и явлениями (литературоведческими, искусствоведческими, лингвистическими, фило-
лого-педагогическими, а в итоге и социокультурными); ассоциативно и перспективно 
мыслить; выявлять и анализировать генеральные категории и идеи.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, культурологический подход, инте-
грация, стиль эпохи, стиль монументального историзма. 

Современная дидактика требует включать в состав содержания специального обра-
зования основополагающие знания, т.е. такие, которые обладают большим методологи-
ческим, образовательным и развивающим потенциалом, вооружают комплексным под-
ходом к решению профессиональных проблем, прививают способность мыслить систем-
но, целостно. Интеграция (генерализация, укрупнение) структурных единиц содержания 
образования сегодня расценивается педагогами в качестве одной из приоритетных [5, 
с. 233]. Культурологический подход, на наш взгляд, как раз таки наиболее полно удов-
летворяет потребностям современного общества в компетентных специалистах, в гиб-
ких, коммуникабельных и конкурентоспособных, перспективно мыслящих личностях [2, 
с. 33]. Ведь только адекватное осознание, «принятие ценностей» своей культуры в миро-
вом историко-культурном контексте обеспечат благополучие народа и статус страны в 
мировом пространстве.

Различные способы системной организации учебного материала, обеспечивающие 
целостность знаний и представлений обучающихся, получили освещение в трудах пси-
хологов П.Я. Гальперина, Е.Н. Кабановой-Меллер, А.Н. Леонтьева, дидактов М.А. Да-
нилова, Ю.К. Бабанского, В.В. Краевского, Л.Я. Зориной, Т.А. Ильиной, И.Я. Лернера, 
П.И. Пидкасистого, М.Н. Скаткина, А.М. Сохор, Н.Е. Буланкиной, методистов А.И. Бу-
гаева, П.А. Знаменского, В.Г. Разумовского, Е.В. Савелова, А.В. Усова и мн. др.

Вместе с тем, анализ теории и практики современного высшего педагогического об-
разования показывает, что проблема формирования интегрированных знаний у будущих 
учителей по многим аспектам их профессиональной подготовки еще далека от своего 
разрешения [10]. Даже новейшие учебники и учебные пособия, предназначенные для 
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студентов-филологов, по таким дисциплинам, как теория и история русской литературы, 
слабо ориентированы на укрупнение учебного материала вокруг наиболее существен-
ных связей между литературой и соседними областями художественного творчества [5], 
[8], [11]. Авторы отдают явное предпочтение многостороннему анализу литературно-ху-
дожественных явлений и фактов перед синтезом художественно-эстетических понятий и 
теорий. В результате литература изолируется от метасистемы искусства, а не предстает 
как ее органическая часть. 

Как преодолеть тормозящее воздействие дифференциации специальных знаний, за-
трудняющих, как в данном случае, формирование у обучающихся целостной эстетической 
культуры, целостных представлений о “художественной картине мира” (по типу единой 
научной картины мира)? 

Современные дидакты (Г.А. Балл, Ю.К. Бабанский, Л.Я. Зорина, В.И. Загвязинский, 
И.Я. Леренер, Б.Г. Ананьев, В.В. Давыдов, Ш.И. Ганелин, М.Н. Скаткин и др.) в качестве 
интеграторов учебных знаний все чаще предлагают использовать ведущие научные идеи 
и понятия [10, с. 156], которые характеризуются интегративной целостностью и об-
разовательной емкостью..

Цель статьи – раскрыть образовательный потенциал укрупнения литературоведче-
ских категорий посредством установления существенных связей между литературой и 
смежными видами искусства на основе понятия «стиль эпохи». В данной статье будет 
идти о стиле монументального историзма, господствовавшем в эпоху Киевской Руси (ХI-
ХIII вв.). 

В трактовке академика Д.С. Лихачева стиль монументального историзма в исто-
рии древнерусской литературы и искусства представляет собой целую «эстетическую 
формацию», которую отличает особенно светлый и радостный взгляд на мир [7, с. 40]. 
Первые русские книги, полны восторга перед мудростью мироустройства, их перепол-
няет ощущение «значительности человека и человечества в окружающем его мире» [7, 
с. 70]. Авторы предлагают читателям «подивиться» человеком, «почудиться» его му-
дрости. Так, уже в «Поучении Владимира Мономаха» мы находим идеи человеколю-
бия, характерные для эпохи Ренессанса: «Что такое человек, если подумать! Велик 
ты, господи, и чудны твои дела! Разум человеческий не может понять чудеса твои. И 
снова скажем: велик ты, господи, и чудны дела твои, и благословенно и славно имя 
твоё вечно по всей земле! Поэтому кто не восхвалит и не прославит мощь твою, твои ве-
ликие чудеса и блага, устроенные на этом свете: как небо устроено; как солнце или как 
луна, или как звёзды, и тьма и свет? И земля на водах положена твоей волей Господи; 
звери разнообразные, и птицы и рыбы, украшенные твоей волей, господи… Удивляем-
ся и этому чуду, как из праха создал ты человека, как разнообразны облики человеческих 
лиц; если и весь мир собрать, не у всех один облик, но каждый имеет свой облик лица…» 
[3, с. 22-23]. В этих строках царит совершенство гармонии мироустройства; всеобщего вза-
имодействия, взаимонеобходимости и взаимодополняемости; единения космоса, вселен-
ной, человека – «венца творенья». 

Мироощущению человека в литературе и искусстве Киевской Руси (одного из самых 
больших государств тогдашней Европы) присущ особый «динамичный монументализм» 
[7, с. 71]. Так, в «Слове о полку Игореве» автор непрерывно переходит из одного геогра-
фического пункта в другой, все время охватывает их своими призывами, обращениями и 
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историческими воспоминаниями. «Золотое слово» Святослава Киевского обходит всю 
Русскую землю по окружности. Битва Игоря с половцами видится масштабно, как бы 
с огромной высоты, и в широкой исторической ретроспективе. В летописях ХI-ХIII 
вв. пе чаль может охватывать города и княжества: после поражения на Калке «бысть 
плачь и туга в Руси и по всей земли, слышав шим сию беду» (Лавр., лет., под 1223 г.), 
«и бысть вопль и въздыхание, и печаль по всем градом и по волостем» (Сузд. лет. под 
тем же годом). 

 Столь же активно осваивают огромные пространства, подчиняют себе окружающий 
ландшафт и строители древнерусских храмов. «Церкви ставятся как маяки на реках и 
дорогах, чтобы служить ориентирами в необъятных просторах... Отметить храмом кру-
той берег реки на изгибе и тем дать как бы маяк для едущих по реке (храм Покрова на 
Нерли); отме тить храмом низкий берег озера при выходе из него реки и тем дать возмож-
ность корабельщикам найти этот выход; отметить храмом многочисленные пригорки в 
равнинной земли, сделать храмы заметными в любую погоду с помощью золотого вер-
ха... – все это главные задачи зодчих» [7, с. 50]. 

Человек в искусстве Киевской Руси стремительно перемещается не только в гео-
графическом пространстве, но и пространстве историческом, т.е. во времени [7, с. 72]. 
Огромный интерес книжники и живописцы испытывают к событиям библейской, все-
мирной и русской истории. Любое значительное, особенно военное событие непременно 
вписывается летописцами в исторический контекст, предстает в ореоле истории: «...и 
створися велико зло в Русстей земли, якого же зла не было от крещенья над Киевом» 
: «и бысть победа на вси князи рустии, ака же не бывала от начала Русьской земли ни-
когда же». «Историчность монументального стиля соединяется в нем со стремлением 
утвердить вечность. Вечность не противоречит движению. Это не неподвижность. Биб-
лейские события историчны и вечны одновременно. Христианские праздники существу-
ют в данный момент священной истории и одновременно существуют в вечности. Исто-
рия и вечность составляют в средневековье некое диалектическое единство» [7, с. 56]. 

В прямом соответствии с монументальностью и историчностью литературы и ис-
кусства Киевской Руси находится демонстративная церемониальность и этикетность, 
эстетически утверждавшая вечное зна чение происходящего и потому требовавшая тор-
жественности, крупных форм [7, с. 56-57]. Частью церемониала были частые оратор-
ское выступ ления князей, описание важнейших княжеских дел: войны и охоты и т.д. 
Импозантность, торжественность, церемониальность стиля монументального историзма 
(строгая этикетность в выборе ситуаций и словес ного выражения, четырехфасадность 
церквей, об ращенных на все стороны города, обращенность иконных изображений к мо-
лящимся и т.д.) была неотделима от красоты воина, способного забыть о своих ранах в 
бою, и красоты его оружия. «Красота воину оружие и кораблю ветрила», – говорится в 
«Изборнике» 1076 года... В том же Изборнике с оружием сравнивается молитва («велико 
оружие молитва»), с оружием же сравнивается человеческое тело: «оружье бо наше есть 
тело, а душа – храбъръ» («храбъръ»–богатырь) [3, с. 65]. 

Итак, привлекая внимание студентов на лекциях и практических занятиях к парал-
лельным стилевым закономерностям литературы, зодчества, живописи и других смеж-
ных искусств, мы получаем возможность включить продукты писательского творче-
ства в более емкую, систему художественно-эстетических знаний и представлений о 
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художественной картине изучаемой литературной эпохи. Результатом подобной интегра-
ции становится такая структура учебных знаний, которая обеспечивает подчинение част-
ного общему, главному; каждый их структурный элемент свой смысл и значение обре-
тают в рамках целостной образовательной системы как ее необходимая часть. Конкрет-
но-предметные знания поднимаются на более высокий теоретический уровень. Мысль 
обучающихся начинает двигаться от познания частных литературоведческих явлений к 
познанию общих закономерностей развития искусства. (“Не тот умен, кто знает много, 
но тот, кто знает необходимое, главное”) [12, с. 228].

Понятия, освоенные не только на уровне их содержания (существенных призна-
ков), но и их объема (совокупности явлений, охватываемых этим понятием) значитель-
но повышают конкурентоспособность учителя как носителя культуры. При концен-
трации внимания на главных, основополагающих началах сумма знаний возрастает 
гораздо медленнее, чем их масса. Более компактная “упаковка” учебного материала в 
условиях дефицита учебного времени поднимает в глазах студентов значение подоб-
ных комплексных, культуроемких знаний и тем самым повышает интерес к их освое-
нию (в соответствии с требованиями современной типовой программы, по которой ра-
ботают общеобразовательные школы Беларуси, будущий учитель русской литературы 
должен быть подготовлен к осуществлению многообразных связей своего предмета со 
смежными видами искусства).

Оперирование системой знаний, почерпнутых из разных предметных областей ис-
кусства, включение литературных явлений в новые связи и отношения расширяет худо-
жественно-культурный кругозор студентов наиболее экономичным способом, с наимень-
шими затратами сил и времени [9]. У специальных филологических знаний, вписанных 
в широкий искусствоведческий контекст, значительно повышается их педагогическая 
действенность. Хотя бы потому, что арсенал будущего учителя литературы пополняет-
ся выразительными фактами, примерами из жизни смежных искусств. “Чем богаче и 
ярче образ, тем полнее понятийное содержание, которое он выражает. С другой стороны, 
чем более ясно и правильно учащиеся осмысливают и познают понятийное содержание 
предмета или явления, тем полнее и ярче его образное выражение” [12, с. 55]. 

Интеграция специальных знаний студентов филологического факультета путем ком-
плексного освещения исторических судеб смежных искусств находится на начальном 
этапе, в статье мы попытались осветить лишь некоторые аспекты данной педагогически 
важной проблемы. Установление смежно-литературных параллелей при изучении таких 
эпохальных стилей русского и мирового искусства, как барокко, классицизм, романтизм 
и т.д., позволит на практике реализовать культурологический подход к формированию 
профессиональной культуры специалиста высшей квалификации, обладающего уни-
версальными знаниями об исторически меняющейся художественной картине мира, а в 
идеале – целостным мировидением. Использование культурологического подхода в про-
цессе изучения гуманитарных дисциплин способствует расширению кругозора, форми-
рованию мировоззрения и развитию личностного потенциала студентов-филологов [4]. 
Ведь только компетентный специалист способен к пониманию закономерностей разви-
тия общества и процессов, происходящих в нём, влияющих на социализацию, самоакту-
ализацию и самоидентификацию личности.
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АДУКАЦЫЙНЫ ПАТЭНЦЫЯЛ ІНТЭГРАВАНЫХ ВЕДАЎ 
СТУДЭНТАЎ-ФІЛОЛАГАЎ ПРА СТЫЛЬ ВЫВУЧАЕМАЙ 

ГІСТОРЫКА-ЛІТАРАТУРНАЙ ЭПОХІ
У артыкуле аналізуюцца адукацыйныя перспектывы фарміравання інтэграваных 

ведаў студэнтаў-філолагаў з дапамогай асваення вядучых катэгорый у шырокім 
культуралагічным кантэксце.

Прапануецца ўкрупненне літаратуразнаўчага паняцця «стыль эпохі» 
мастацказнаўчым, гістарычным матэрыялам з мэтай фарміравання здольнасці і 
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гатоўнасці будучых настаўнікаў-філолагаў: «думаць стагоддзямі»; ўсталёўваць 
актуальныя прычынна-выніковыя сувязі паміж працэсамі і з’явамі (літаратуразнаўчымі, 
мастацказнаўчымі, лінгвістычнымі, филолага-педагагічнымі, а ў выніку і 
соцыякультурнымі); асацыятыўна і перспектыўна мысліць; выяўляць і аналізаваць 
генеральныя катэгорыі і ідэі.

Ключавыя словы: прафесійная падрыхтоўка, культуралагічны падыход, інтэграцыя, 
стыль эпохі, стыль манументальнага гістарызму. 
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EDUCATIONAL POTENTIAL OF INTEGRATED KNOWLEDGE 
OF STUDENTS-PHILOLOGISTS CONCERNING THE STYLE OF THE STUDIED 

HISTORICAL-LITERARY EPOCH
The article analyzes the educational prospects for the formation of the integrated knowl-

edge of students-philologists by mastering the leading categories in a broad cultural context. It 
is proposed to enlarge the literary concept “style of the epoch” with art and historical material 
with the goal of forming the ability and readiness of future teachers-philologists: “to think for 
centuries”; to establish actual causal relationships between processes and phenomena (liter-
ary, art, linguistic, philological and pedagogical, and, as a result, sociocultural); to think as-
sociatively and prospectively; to identify and analyze general categories and ideas.

Key words: vocational training, consolidation of didactic units, integration, style of the 
era, style of monumental historicism.
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THE BEST FORMS OF TEACHER-STUDENT RELATIONSHIPS 

IN THE CLASSROOM

The article deals with the effectiveness of teacher-student relationships in the classroom. It 
highlights that the relationship between a teacher and a student is good when it has openness 
or transparency. In addition to that, developing positive teacher-student relationships are the 
main aspect of teaching. Using effective communicative skills and creating a well-managed 
positive learning environment enhances the effectiveness of teacher-student relationships. The 
article gives teachers interesting ideas how to build better relationships systematically in the 
classroom.

Key words: teacher-student relationships, realistic limits, competent teaching.
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Teacher-student relationships are very important. Feeling a connection and a sense of re-
latedness to a teacher represents an essential need of all students. The relationship between a 
teacher and a student is good when it has Openness or Transparency (2:37). As anyone who has 
taught for very long realizes, students need and want positive teacher behavior to be associated 
with fi rmness, realistic limits, and competent teaching. The ability to blend warmth and caring 
with realistic limits is frequently a diffi cult task for teachers. Unfortunately, this confusion is 
occasionally intensifi ed by advice suggesting that teachers should be less warm toward and 
more distant from their students. The main issue is not weather teachers should be less warm 
or friendly, but that they must simultaneously assert both their right to be treated with respect 
and their responsibility for ensuring that students treat each other with kindness. Warmth and 
concern can exist side by side with fi rmness. Indeed, effective teaching involves blending these 
vital ingredients.

 Alfi e Kohn noted that “preceding and underlying specifi c techniques for encouraging par-
ticular behaviors is the practice of nesting all kinds of discipline and instruction in the context 
of a warm and empathic relationship with students” (1:35). Nel Noddings wrote that moral 
education based on caring consists of four components: modeling, dialogue, practice, and con-
fi rmation. Modeling refers to how we as educators treat others – adults and children. Dialogue 
means an open-ended discussion in which the adult has not predetermined the decision. Dia-
logue allows students to ask why and to have input into decisions that affect them. Practice 
means that students must have opportunities to be involved in caring relationships (5:61). This 
may involve community-service activities, tutoring, or other occasions in which students learn 
to assist and encourage others. Finally, confi rmation refers to fi nding opportunities to validate 
each student`s growth toward being a caring member of the community. It also means seeking 
to understand why a student would make a bad choice and helping the students see that we val-
ue students and want to help them fi nd a more acceptable and caring way to meet their needs. 

 One of the most important questions involves deciding how open and involved a teacher 
wishes to be with students. Although teacher-student relationships vary on numerous dimen-
sions, a primary factor involves the level of openness chosen. We can choose a teacher-student 
relationship characterized by:

1. Almost complete openness, in which we share a wide range of personal concerns and 
values with students.

2. Openness related to our reactions to and feelings about the classroom environment, with 
limited sharing of aspects refl ecting our out-of-school life.

3. An almost exclusive focus on a role-bound relationship, that is, we share no personal 
feelings or reactions, but merely perform our instructional duties.

Not surprisingly, teachers often grapple with whether they should be involved in very open, 
personal relationships with their students. They may wonder about the extent to which they 
should join in with students, share student`s interests, use student slang, and so on.

We offer some tips how to develop positive relationships with your students:
 Show your pleasure and enjoyment of students;
 Interact with students in a responsive and respectful manner; 
 Offer students help (e.g. answering questions in timely manner, offering support that 

matches students’ needs) in achieving academic and social objectives;
 Help students refl ect on their thinking and learning skills;
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 Know and demonstrate knowledge about individual students’ backgrounds, interests, 
emotional strength and academic levels;

 Avoid showing irritability or aggravation toward students;
 Acknowledge the importance of peers by encouraging students to be caring and re-

spectful to one another.
 We can express our interest in and concern for students by: (1) getting to know our stu-

dents; (2) monitoring the quality of our relationships with students, with a focus on maintaining 
a high rate of positive statements; (3) creating opportunities for personal discussions with them; 
and (4) demonstrating our interest in activities that are important to them. Teachers can enhance 
their ability to be invitational with their students by understanding their students and the social 
factors that infl uence their students` lives. 

 Students are sensitive to praise and criticism given by teachers. Unfortunately, many 
teachers fi nd that disruptive behavior is more noticeable and therefore respond to it more fre-
quently than to on-task behavior. Teachers make many inviting comments to students. For 
example, teachers often say how glad they are to see students, and respond positively to the 
quality of students’ work. Some of this inviting behavior occurs unintentionally invite students 
to be positively involved in their classes.

 Results from classroom interaction studies indicate that teachers generally respond more 
favorably to students they perceive as high achievers. High achievers receive more response 
opportunities, are given more time to answer questions, receive more positive nonverbal feed-
back such as smiles, nods, and winks; and are less likely to be ignored. 

We must realize that the concept of holding high expectations for all students does not 
mean that we should provide identical treatment for all students. To a considerable extent, the 
differential treatment students receive from teachers is a logical and often thoughtful response 
to individual students needs. Nevertheless, teachers should become aware of the potential for 
allowing successful students to dominate classroom interactions.

It is often desirable that we initiate a higher percentage of our academic contacts with stu-
dents who are low achieving during individual or small-group instruction. Similarly, especially 
when introducing new material to students, we should try to maximize the percentage of correct 
responses so that students do not become confused by competing, inaccurate information. The 
critical issue is that we must become aware of ways in which we respond differently to various 
types of students. Thus, we can give some suggestions:

 Be critical and objective;
 Be fl exible in your use of grouping strategies;
 Make sure all students are challenged;
 Be careful how to respond to low-achieving students during class discussions;
 Be fair in evaluation and disciplinary procedures;
 Involve all students in learning tasks;
 Get to know the students by name a s quickly as possible;
 Get to know some personal things about each student;
 Provide positive comments when appropriate;
 Be positive and enthusiastic when teaching;
 Show students that you are not only interested in them but also that you care about 

them;
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 Use information from tests and cumulative folders
 Do not play favorites;
 Create a positive classroom environment;
 Create an environment where questions and answers – even wrong answers – are 

encouraged and valued. 
Teachers who choose to discuss classroom issues with students and to elicit student feed-

back about classroom events will benefi t from a variety of specifi c communication skills that 
enhance open interpersonal relationships. Teachers can use the communication skills, and if 
they choose a more open, interactive classroom management style the above-mentioned sug-
gestions will help them to develop classroom management skills effectively.

 Finally, improving students’ relationships with teachers has important, positive and long-
lasting implications for students’ both academic and social development. Solely improving 
students’ relationships with their teachers will not produce gains in achievement. However, 
those students who have close, positive and supportive relationships with their teachers will 
attain higher levels of achievement than those students with more confl ict in the relationships. 
From the fi ndings, it seems that the respondents are aware of its importance and roles in their 
duties as teachers. We must also mention that the factors such as academic achievement and 
student motivation are infl uenced by the quality of the relationship that the students and the 
teachers have with each other. Motivation is closely linked to student’s perceptions of teacher 
expectations. Studies have shown that students shape their own educational expectations from 
the perceptions of their teachers’ expectations. Students who perceive that their teachers have 
high expectations of their academic achievement are more motivated to try to meet those ex-
pectations and perform better academically than their peers who perceive low expectations 
from their teachers. Due to the infl uence of expectations on motivation, expectations can be 
an important factor on a students’ academic achievement (4:39). The process of completing 
the study invokes realizations and awareness among the respondents. Positive relationship im-
proves students’ behavior and motivation to learn as well as their academic achievement. 

In conclusion, when teachers form positive bonds with students, classrooms become sup-
portive spaces in which students can engage in academically and socially productive ways. 
Positive teacher-student relationships are classifi ed as having the presence of closeness, 
warmth and positivity. (6:78) Students who have positive relationships with their teachers use 
them as a secure base from which they can explore the classroom setting both academically 
and socially, to take on academic challenges and work on social-emotional development. This 
includes, relationships with peers, and developing self-esteem and self-concept. Through this 
secure relationship students learn about socially appropriate behaviors as well as academic 
expectations and how to achieve these expectations (6:90)
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Абзіанідзе Л.

ЕФЕКТИВНІСТЬ СТОСУНКІВ УЧИТЕЛЬ-УЧЕНЬ У КЛАСІ 
У статті розглядається ефективність відносин між учителем і учнем у класі. У 

ній підкреслюється, що стосунки між учителем і учнем гарно складаються, коли в них 
наявні прозорість і відкритість. У доповнення до цього, розвиток позитивних стосунків 
між учителем і учнем є основним аспектом навчання. Використання ефективних кому-
нікативних навичок і створення керованого позитивного середовища підвищує ефектив-
ність стосунків між учителем і учнем. Стаття дає вчителям цікаві ідеї щодо того, як 
систематично сформувати стосунки у класі. 

Ключові слова: стосунки учитель-учень, реалістичні межі, грамотне викладання.

Абзианидзе Л.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТНОШЕНИЙ УЧИТЕЛЬ-УЧЕНИК В КЛАССЕ
В статье рассматривается эффективность отношений между учителем и уче-

ником в классе. В ней подчеркивается, что отношения между учителем и учеником 
хороши, когда в них есть открытость и прозрачность. В дополнение к этому, разви-
тие позитивных отношений между учителем и учеником является основным аспектом 
обучения. Использование эффективных коммуникативных навыков и создание хорошо 
управляемой позитивной среды обучения повышает эффективность отношений между 
учителем и учеником. Статья дает учителям интересные идеи о том, как системати-
чески строить отношения в классе.

Ключевые слова: отношения учитель-ученик, реалистичные пределы, грамотное 
преподавание.
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TEACHING PROCESS AND THE ROLE OF TEACHER IN EFL CLASSROOM

 Teachers play vital roles in the lives of the students in their classrooms. Teachers are best 
known for the role of educating the students that are placed in their care. Beyond that, teach-
ers serve many other roles in the classroom. Teachers set the tone of their classrooms, build a 
warm environment, mentor and nurture students, become role models, and listen and look for 
signs of trouble. It is universally recognized that the teacher is the key person in an education 
system. He or she takes a prestigious status sometimes denied to kings and emperors and he/
she plays pivotal role in the learner’s life. Around him, whole system of education revolves. All 
teachers , like all people have their own physical characteristics and habits and they walk they 
take into their classes with them. But there are number of issues to consider which are not just 
matters of personality or style and which have a direct bearing on the students’ perception of 
us. We need to make some kind of distinction between who we are, and who we are as a teach-
ers. This does not mean that we should somehow be dishonest when we face the students. The 
point is we should be able to adopt a variety of roles within the classroom, some of these roles 
come naturally to most teachers, while others have to be thought about.

Key words: teacher, classroom, physical characteristics.

Teachers play vital roles in the lives of the students in their classrooms. Teachers are best 
known for the role of educating the students that are placed in their care. Beyond that, teachers 
serve many other roles in the classroom. Teachers set the tone of their classrooms, build a warm 
environment, mentor and nurture students, become role models, and listen and look for signs of 
trouble. It is universally recognized that the teacher is the key person in an education system. 
He or she takes a prestigious status sometimes denied to kings and emperors and he/she plays 
pivotal role in the learner’s life. Around him, whole system of education revolves.

The following are some of the roles of the teacher in classroom; Mentoring: this is a natural 
role taken on by teachers, whether it is intentional or not. Mentoring is a way a teacher encour-
ages students to strive to be the best they can. This also includes encouraging students to enjoy 
learning. Part of mentoring consists of listening to students. By taking time to listen to what 
students say, teachers impart to students a sense of ownership in the classroom. 

This helps build their confi dence and helps them want to be successful. Teaching knowl-
edge: the most common role a teacher plays in the classroom is to teach knowledge to children. 
Teachers are given a curriculum they must follow that meets state guidelines.

 This curriculum is followed by the teacher so that throughout the year, all pertinent knowl-
edge is dispensed to the students. Teachers teach in many ways including lectures, small group 
activities and hands-on learning activities. Creating classroom environment: teachers also play 
an important role in the classroom when it comes to the environment. Students often mimic a 
teacher’s actions. If the teacher prepares a warm, happy environment, students are more likely 
to be happy. An environment set by the teacher can be either positive or negative. If students 
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sense the teacher is angry, students may react negatively to that and therefore learning can be 
impaired. Teachers are responsible for the social behavior in their classrooms.

 This behavior is primarily a refl ection of the teacher’s actions and the environment she sets.
Role Modeling: teachers typically do not think of themselves as role models, however, inad-
vertently they are. Students spend a great deal of time with their teacher and therefore, the 
teacher becomes a role model to them. This can be a positive or negative effect depending on 
the teacher. Teachers are there not only to teach the children, but also to love and care for them. 
Teachers are typically highly respected by people in the community and therefore become a 
role model to students and parents.

If we ask the teachers to describe themselves metaphorically, some will compare them-
selves to actors because they feel as if they are always on the stage. Others will describe them-
selves as orchestra conductors because they direct conversation and set the pace and tone. 
Some teachers feel like gardeners because they plant the seeds and then watch them grow. 
These are just the different views that we teachers have about our profession. To my mind me as 
a teacher, can compare myself sometimes to a gardener, to an actor, to an conductor depending 
on the stages of teaching process. 

 There is a question that all the teacher ask themselves sometimes: is teaching about trans-
mission of knowledge from teacher to students, or is it about creating conditions I which learn 
for themselves? One of our principal responsibilities, in other words is to foster good rela-
tionships with the groups in front of us so that they work together cooperatively in a spirit of 
harmonious creativity. But it is not easy to achieve. A teaching style involves an increasing 
encouragement, when the teachers and groups meet each other students expect leadership and 
direction. This gives the students a clear focus and makes them feel secure at the same time. But 
as groups develop their group identity, teachers want to relax and foster more democratic class 
practices where students are involved in the process of decision making and direction fi nding. 

One thing should be said about the teacher’s craft: the promotion of learner autonomy is 
culturally biased. In some situations teachers and learners may feel more comfortable with a 
more autocratic leadership style. It is worth pointing that being democratic teacher is simply 
one style informed by strong beliefs. Some teachers are effective when teaching in this way but 
others may fi nd it more diffi cult. 

It does not matter whether we are more autocratic or democratic teachers, we are called 
upon to play many different roles in a language learning classroom . Our ability these effec-
tively will depend on the rapport we establish with our students. 

Students can pick up much from the way the teacher walks into the room at the start of the 
fi rst lesson. Our physical presence can play a large part in our management of the classroom 
environment. And it is not just appearance, the way we move and stand and the degree to which 
we are physically demonstrative can have a clear effect on the management of class. We need to 
make some kind of distinction between who we are, and who we are as a teachers. This does not 
mean that we should somehow be dishonest when we face the students. The point is we should 
be able to adopt a variety of roles within the classroom, some of these roles come naturally to 
most teachers, while others have to be thought about.

Sometimes the teachers are called facilitators. The aim of all committed teachers is to 
facilitate learning . teachers act as controllers . Controllers take the register, organize drills, 
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read aloud, give instructions, explanations, making announcement or bringing class to order. In 
many educational system it is the most common teacher role.

Teachers are sometimes prompters; when we are involved in some activities like role-play 
or group work. The teachers help the students when they are lost for words. When we prompt 
we need to do it carefully and sensitively and encouragingly as well.

Teachers sometimes participate in activities, discussions, role-plays, it has its own advan-
tages and disadvantages. 

Teachers are very often considered as a resource, but it is clear that no teacher knows ev-
erything about the language. But still when we are acting like resource, we are very helpful and 
available but at the same time we are spoonfeed for the students and they become over-reliant 
on us.

All teachers, like all people have their own physical characteristics and habits and they 
walk they take into their classes with them. But there are number of issues to consider which 
are not just matters of personality or style and which have a direct bearing on the students’ 
perception of us.

Teachers should consider the distance to the students when they are working with them. 
Some students just feel uncomfortable if their teacher stands or sits close to them, for others 
distance is a sign of coldness. We should be conscious of how close we are to our students, take 
into consideration their reactions and if necessary modify our behavior.

 Some people falsely put more emphasis on the word “control” and shy away from using 
this connotation in their classroom. The active ingredient in this term, however, is “proximity.” 
Often, all it takes for students to self-correct their behavior, improve their focus, actively en-
gage on a task, or enhance their outcome is their teacher to be physically close to them.

One of the main reasons why proximity control works is because students become hyper-
aware of the teacher’s presence and the implicit standard that presence demands of them. When 
the teacher is at the front of the classroom talking to all students, then no particular individual 
or group feels “singled out.” If instead the teacher stands close to a few students, those students 
feel that slightly more specifi c attention is directed towards them, and adjust their behaviors in 
a way that better fi ts the teacher’s expectations.

Deciding how close to the students you should be when you work with them is a matter 
of appropriacy like the way in which teachers sit or stand in classrooms. Lot of teachers cre-
ate friendly atmosphere by crouching down with the students working in pairs or in groups. In 
this way they are in the same level as their seated students, but some students do not like this 
informality . some teachers even prefer to sit on the fl oor and work sitting among the students.

All the positions teachers take indicates on teachers’ personality. But it is very important 
to be aware of the effect of such physical behavior that might be considered appropriate for the 
students we are teaching. and the relationship we want to create with them.

Some teachers tend to stay at one place most of their class time, others walk from one 
place to another , again it is a matter of personal preference, but one should we remember that 
motionless teachers are very boring for the students.

Most successful teachers move around the classroom to some extent, but still how much we 
move around the classroom will depend on our personal style. As a teacher I can recommend to 
monitor the class while doing pair work or group work on a wheely chair. 

Some tips to consider:
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Stay on Your Feet: During periods of instruction when it is necessary to ensure students 
remain focused on particular elements, keep yourself mobile. This enables you to identify a 
student or group that needs mild redirection and quickly relocate yourself to their vicinity. This 
also enables you to quickly get to another area of the classroom when a different individual 
may require redirection.

Stand Close, But Don’t Hover: When using proximity control, stand close enough to stu-
dents so they are aware of your presence. Make your presence know, but don’t be so intrusive 
or prolonged that you make students uncomfortable. This is not about “getting in their face” so 
much as about giving a physical reminder of what on-task behavior ought to be. Also, you don’t 
have to single out individuals by solely targeting them. Let yourself be present near certain 
individuals, but wander throughout the room so that they don’t begin to think of the teacher as 
intrusive or unwelcome.

Set the Expectation Early: Proximity control works because the teacher’s physical pres-
ence is a reminder of on-task behavior or the expected standard of conduct. If there has not been 
an established expectation, then the teacher’s presence would have little effect. Expectations 
for students should be set early on in the school year and verbally reinforced during instruc-
tion – this way when the teacher shows up next to a student’s desk, that student already knows 
how they ought to behave and what the teacher’s redirection means for them.

Make Yourself Available: Proximity control isn’t just about turning a negative behavior 
into a positive one. It’s about turning good behaviors into great ones, too. Students are more 
likely to ask question or even just focus harder when their teacher is nearby. So use proximity 
control to your advantage by making yourself available to students who might not go that extra 
step were the teacher further away.

Avoid Using Words: Words are great, but if your class is already talking about something 
else, then stopping the conversation to address one specifi c student’s behavior may be more 
counteractive than benefi cial. Let your presence do the talking, and add words only if it be-
comes entirely necessary to do so.

In order to manage a class successfully the teacher has to be aware of what students are 
doing, how they are feeling. This will be diffi cult if we keep too much distance or if we are 
perceived by the students to be cold, then we will fi nd it diffi cult to establish the rapport .

Awareness for teachers mean assessing what students have said and responding appropri-
ately. We need to be conscious of what is going in our students’ head. The nature of contact with 
teacher and students vary from teacher to teacher and from class to class.

The teachers’ physical approach and personality in the class is one aspect of class manage-
ment to consider.

Teacher’s voice is one of the most important instrument. How we speak and our voice have 
ea great impact on the students. 

Teachers need to be audible. It means we should be sure that our voice is audible for the 
students sitting at the back. Teachers do not have to shout to be audible. Good voice projection 
is more important than volume.

Teachers’ voice is a powerful tool, and I think many don’t quite realize just how power-
ful their voice can be in managing a classroom. In everything you do, you are talking to your 
students and if you pay attention, you’ll notice that in different situations you talk differently. 
Either you raise your voice or lower it, you can have a cute voice, an angry voice and maybe a 
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pleasant and an annoying voice. All these voices can be used to help you manage the classroom, 
run activities and communicate with your students.

Make sure everyone can hear you
This is maybe a little bit of a no-brainer, but even so. If you are a new teacher, it can be easy 

to speak a little low and maybe too fast. Making sure they can hear you also means speaking 
clearly and slow enough for the students to understand. But you also have to face your students 
when talking to them. You generally cannot write on the board and talk to your students at the 
same time. If you are talking to the board, you are not talking to the students, and if the class-
room is big, they really cannot hear your clearly. Get in the middle of the room, raise your voice 
a little so that everyone is listening and paying attention to you.

Lower your voice when talking to individuals
As much as you need to raise your voice when you talk to the class as a whole, as much 

you need to lower your voice when you are talking to individual students or groups. Try not 
to disturb the other students unless it is necessary, but lowering your voice also makes a better 
“connection” between you and the student you are talking to. Squat down or sit on a chair next 
to them and come closer down to their level. They spend the whole day looking up at you, bring 
your face down to their height as well and they will listen more carefully to you.

Avoid Shouting
Unless you are giving a very short command or desperately trying to get the students atten-

tion, shouting is generally a very bad idea. Not only will you lose your breath and your voice, 
but your students are likely to shout back and you will draw attention from parents, other teach-
ers, their students and perhaps even your supervisors. There are certain situations where we 
just do shout, and we cannot quite control those, but shouting at your students does little else 
than either make them more noisy or just simply scared. And neither of those two outcomes 
are particularly useful. There are many ways you can get the attention of your students, and 
you can teach them certain signals or clues when you fi rst have their classes. For me, person-
ally, a loud clap usually gets their attention and if they are really noisy, I simply fold my arms 
and stand in the middle of the room until they see me. One student will start telling the others 
to calm down and then you can continue. I only ever raise my voice for a very short time, and 
then when they are all watching and listening I speak in a normal tone. Even if I am angry at a 
student, I never shout at them. They won’t understand your words and the other students will 
get uncomfortable.
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НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС І РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В КЛАСІ EFL
Учителі виконують важливу роль у житті учня. Вчителі виконують багато функцій 

у класі. Вони також задають у класі тон, формують у ньому затишну теплу обстановку, 
виконують функцію наставників і виховують учнів, стають для них своєрідним зразком 
для наслідування. Загальновизнано, що вчитель є найважливішою людиною у системі осві-
ти. Вчитель виконує певні ролі у класі, деякі ролі виконуються педагогом, так би мовити, 
незаплановано, завдяки внутрішнім імпульсам, а деякі є результатом детально спланова-
ної і дбайливо реалізованої стратегії дій, своєрідного педагогічного плану.

Ключові слова: викладач, клас, фізичні характеристики. 

Микадзе Л.

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС И РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В КЛАССЕ EFL
Учителя играют важную роль в жизни учеников. Учителя выполняют множество 

других функций в классе. Учителя задают в классе тон, формируют в нем теплую об-
становку, исполняют функции наставников и воспитывают учеников, становятся для 
них образцами для подражания. Общепризнано, что учитель является ключевым чело-
веком в системе образования. Учитель имеет достаточно престижный статус, за-
нимает ключевое место в системе образования. Учитель исполняет определенные роли 
в классе, некоторые роли исполняются педагогом, скажем так, по наитию, другие же 
являются сознательно продуманной и реализованной стратегией действий, своеобраз-
ным педагогическим планом.

Ключевые слова: преподаватель, класс, физические характеристики.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОВОСПИТАНИЯ ВОЕННЫХ

В системе педагогических наук особое место занимает военная педагогика, кото-
рая изучает педагогические закономерности целенаправленного воздействия на воен-
нослужащих и воинские коллективы в целях формирования среди них высоких моральных 
боевых качеств и сознательной военной дисциплины, их умственного и физического раз-
вития, овладения знаний, необходимых для профессиональной деятельности.

В педагогике и психологии существуют различные точки зрения о самовоспитании. 
Расхождения между этими взглядами зависят от того, на какую философскую концеп-
цию восприятия действительности опирается тот или иной автор. 



134

В широком смысле самовоспитание, так же как и воспитание, выполняет обще-
ственную функцию в развитии личности. Самовоспитание – это целенаправленная 
деятельность личности в целях формирования в самом себе какого-либо качества или 
комплекса качеств.

Ключевые слова: военная педагогика, педагогические науки, профессиональная де-
ятельность.

В военной педагогике в связи с данным вопросом, на наш взгляд, следует говорить о 
самовоспитании как социальном явлении. Следует отметить, что цель воспитательного 
воздействия на человека в целом состоит в том, чтобы привести его к самовоспитанию.

Когда начинается самовоспитание (если оно вообще начинается!)? Самовоспитание 
начинается тогда, когда самосознание человека, его жизненный опыт и воля настолько 
развиты, что позволяют ему ставить перед собой целью стремление к самосовершен-
ствованию и достигать поставленной цели. 

Практика показывает, что самовоспитание у людей начинается с 17-18 лет (возраст 
призывников!), когда формируются профессиональная ориентация и жизненные идеалы.

В период призыва на военную службу юноши достигают такого уровня развития, 
который позволяет формировать осознанное отношение к совершенствованию собствен-
ных качеств.

Условия жизни, воспитание и активная деятельность создают внутренние предпо-
сылки для возникновения стремления к самовоспитанию. Именно поэтому самовоспи-
тание – важнейший фактор развития личности.

В процессе самовоспитания осуществляется гармоничное соединение личных ин-
тересов человека с общественными, формирование таких качеств, которые необходимы 
для выполнения гражданских и военных обязательств.

Армейская служба играет огромную роль в формировании мировоззрения, полити-
ческих настроений и морального облика человека. Многие молодые люди лишь в период 
военной службы начинают понимать, что такое дисциплина, аккуратность, цена времени 
и т.п. Военнослужащие рассматривают службу в качестве школы воспитания воли.

В самовоспитании огромное значение имеет совершенствование физических ка-
честв. Сами военнослужащие отмечают, что во время армейской службы они укрепили 
организм, стали более выносливыми и ловкими. Действительно, многие военнослужа-
щие, в том числе курсанты, именно в период службы начинают заниматься системати-
ческими упражнениями, именно здесь они приобщаются к спорту и нередко достигают 
существенных успехов.

Роль самовоспитания офицеров и старшин заключается в том, что в многообразной 
работе с подчинёнными их успех во многом зависит от уровня подготовки, профессио-
нального мастерства, личного примера. Офицеру необходимы глубокие знания и твёрдая 
вера в идеалы, которым он обязан служить. Каждый свой шаг он должен соизмерять с 
тем, какое влияние это окажет на его подчинённых, с тем, насколько соответствует его 
поступок с данной им присягой и уставом. 

Важнейшей предпосылкой самовоспитания является существование чётко опреде-
лённой цели. В то же время цель должна быть благородной и возвышенной. Такая цель, 
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которая фактически представляет собой реализацию идеала, стимулирует стремление к 
самовоспитанию.

Необходимым условием самовоспитания является наличие собственного идеала, об-
раза идеала, к которому должен стремиться человек на протяжении всей жизни. Идеал 
может быть как из окружающих (командир, соратник), так и незнакомый человек, как 
реальная личность, так и вымышленный, литературный персонаж.

Идеалом военнослужащего наиболее часто, естественно, выступает военное лицо, 
хотя не исключается возможность того, что в качестве идеала может служить человек 
иной профессии.

Успех на пути к самовоспитанию во многом зависит от того, каким образом движет-
ся человек к достижению своей цели, какие средства и методы он использует в процессе 
работы над собой.

В современных условиях ещё более возрастает роль самообразования – самовоспи-
тания. Это обусловлено всё возрастающим темпом развития науки, увеличивающимся 
потоком поступающей информации. В результате ускоренных темпов развития науки 
уровень прочности знаний снизился: знания, полученные в школе или военном училище, 
в скором будущем требуют восполнения и коррекции.

Исходя из указанных обстоятельств, в настоящее время резко меняется соотноше-
ние между знаниями, полученными в учебном заведении, и знаниями, полученными в 
результате самообразования. Для того, чтобы оставаться на уровне современных знаний, 
необходимо постоянно стремиться к их восполнению и обновлению посредством само-
образования.

К способам самовоспитания относятся: самопринуждение, самоприказ, самоубежде-
ние, самовнушение, самокритика, самонаказание, самоуспокоение. Очевидно, что спо-
собы самовоспитания получены в результате трансформации способов воспитания. Лю-
бой способ воспитания становится способом самовоспитания, если человек применяет 
его по отношению к самому себе.

Главным условием осуществления программы самовоспитания является то, чтобы 
человек все свои действия подчинил мотиву самовоспитания. Это возможно лишь с по-
мощью самоконтроля. С этой точки зрения, самоконтроль является условием, способ-
ствующим стабилизации процесса самовоспитания. Наиболее благоприятные условия 
для осуществления процесса самоконтроля достигаются в том случае, когда человек 
осознаёт, что он является объектом собственного контроля. Это заставит воспитуемого 
осуществлять самоответственность. Самоответственность помогает человеку сохранять 
системность и последовательность в процессе воспитания самого себя.

Самоконтроль является одним из звеньев самовоспитания, эффективность которого 
зависит от того, насколько он тесно связан с другими способами самовоспитания.

В деле воспитания огромное значение имеет разъяснительная деятельность коман-
диров. Командиры должны разъяснить военнослужащим роль, значение, способы и ме-
тоды самовоспитания. В то же время они должны создавать им все условия для того, 
чтобы они могли совершенствовать те или иные качества или комплекс качеств.

В этих целях в подразделениях проводятся лекции, выступления с докладами, дис-
путы, конференции, которые направлены на формирование среди военнослужащих 
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осознанной и прочной установки на самовоспитание. В этих же целях часто использует-
ся военно-мемуарная и художественная литература.

Командиры помогают своим подчинённым в составлении индивидуальных планов 
самовоспитания. Необходимо научить подчинённых, особенно военнослужащих в ранге 
солдата и сержанта, направлять собственные усилия для достижения поставленных за-
дач. Хорошо продуманный и разработанный индивидуальный план работы по самовос-
питанию помогает военнослужащему в осуществлении целенаправленной работы над 
усовершенствованием собственных положительных качеств и устранением недостатков. 

 Важнейшей задачей воспитателя, командира является постоянный контроль над вы-
полнением подчинённым индивидуального плана по самовоспитанию. При этом необхо-
димо помнить, что если военнослужащий не выполняет свой индивидуальный план по са-
мовоспитанию, то такой план перестаёт играть роль организующего начала; в таком случае 
действия и поступки военнослужащего дезорганизуются. Это, в свою очередь, обусловли-
вает развитие и закрепление отрицательных качеств характера и ослабление силы воли.

В выполнении ежедневных или еженедельных мероприятий по самовоспитанию бу-
дут способствовать разнообразные правила, разрабатываемые самими военнослужащи-
ми. Эти правила определяют действия и поступки военных. В этом смысле интересны 
правила, разработанные выдающимися деятелями в целях самовоспитания. Одним из 
таких примеров могут послужить моральные правила, которые определил и которых 
придерживался К. Ушинский: покой абсолютный, по крайней ме ре, внешний; правди-
вость в словах и поступках; обдумывание действий; решительность; не говорить о себе 
без нужды ни слова; не проводить время неосознанно: делать то, что хочешь, а не то, что 
случится; тратиться только на необходимое и приятное, а не по страсти; каждый вечер 
добросовестно отчитываться своим поступкам; ни разу не хвастаться ни тем, что есть, 
ни тем, что будет. Такими же правилами может пользоваться каждый военнослужащий.

Командир должен периодически проводить в подразделениях беседы с военнослужа-
щими по вопросам самовоспитания. Это даёт им возможность обмениваться собствен-
ным опытом, выявлять недостатки.

Более того, необходимо осуществлять пропаганду опыта самовоспитания передовых 
военнослужащих, поскольку не только отрицательный пример заразителен. С помощью 
правильно проводимой пропаганды положительный пример также может стать «зараз-
ительным» и сыграть роль мотивирующего начала.

Таким образом, правильная организация самовоспитания военнослужащих и посто-
янная целенаправленная воспитательная работа по его осуществлению является важней-
шим условием успеха. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОВИХОВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ
У системі педагогічних наук особливе місце посідає військова педагогіка, яка вивчає 

педагогічні закономірності цілеспрямованого впливу на військовослужбовців і військові 
колективи з метою формування серед них високих моральних бойових якостей і свідомої 
військової дисципліни, їх розумового і фізичного розвитку, оволодіння знань, необхідних 
для професійної діяльності.

У педагогіці і психології існують різні точки зору на самовиховання. Розходження 
між цими поглядами залежать від того, на яку філософську концепцію сприйняття 
дійсності спирається той чи інший автор. 

У широкому сенсі самовиховання, так само як і виховання, виконує суспільну функцію 
у розвитку особистості. Самовиховання – це цілеспрямована діяльність особистості з 
метою формування у самому собі якої-небудь якості чи комплексу якостей. 

Ключові слова: військова педагогіка, педагогічні науки, професійна діяльність.

Akhvlediani M.

ORGANIZATION OF SELF-EDUCATION OF THE MILITARY
The military pedagogy occupies a special place in the system of pedagogical sciences, 

which studies pedagogical patterns of purposeful infl uence on servicemen and military collec-
tives in order to form among them high moral combat qualities and conscious military disci-
pline, their mental and physical development, mastering the knowledge necessary for profes-
sional activity.

In pedagogy and psychology, there are different points of view about self-education. The 
discrepancies between these views depend on the philosophical conception of the perception of 
reality that is based on one or another author.

In a broad sense, self-education, as well as education, performs a public function in the 
development of the individual. Self-education is a purposeful activity of the personality in order 
to form in itself some quality or complex of qualities.

Key words: military pedagogy, pedagogical sciences, professional activity.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД НА ПЕРВОЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ С УЧАЩИМИСЯ, ИМЕЮЩИМИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

 Одним из важнейших вызовов учебного процесса у учащихся является желание и 
необходимость повышения уровня их образования. С целью повышения в них мотивации 
учёбы следует прибегнуть к различным формам подхода к обучению.

 В Грузии государственным учебным планом предусмотрен итоговый результат 
для каждого класса или ступени, то есть перечень тех достижений (умение, навыки 
и знание), которыми должен владеть учащийся по каждому предмету или предметной 
группе по окончании класса или ступени. Национальный учебный план предусматривает 
также модифицированные учебные планы для учащихся, нуждающихся в специальной 
образовательной потребности.

Дифференцирование – один из подходов, ориентированный на различия между уча-
щимися, оно требует особого знания особенностей учащихся, что, со своей стороны, 
даёт возможность внедрения такой системы процесса обучения и оценки, которая со-
ответствует особым потребностям. Предметом дифференциации являются содер-
жание, процесс, продукт.

Ключевые слова: желание учиться, мотивация учёбы, умение, навыки и знание.

Одним из важнейших вызовов учебного процесса у учащихся, является повышение 
желания учёбы. С целью повышения в них мотивации учёбы, следует прибегнуть к раз-
личным формам подхода к обучению.

 В Грузии государственным учебным планом предусмотрен итоговый результат для 
каждого класса или ступени, то есть перечень тех достижений (умение, навыки и зна-
ние), которыми должен владеть учащийся по каждому предмету или предметной группе 
по окончании класса или ступени. Национальный учебный план предусматривает также 
модифицированные учебные планы для учащихся, нуждающихся в специальной образо-
вательной надобности.

Дифференцирование – это один из подходов, который ориентирован на предусмо-
трение различий между учащимися, оно требует сугубо хорошего знания своеобразий 
учащихся, что со своей стороны даёт возможность внедрения такой системы процесса 
обучения и оценки, который соответствует особенным потребностям. Предметом диф-
ференциации являются содержание, процесс, продукт.

Содержание – это то, какими знаниями владеют учащиеся и откуда начинают они 
учёбу (т.н. тема, точка исхождения).

Процесс – какими путями помогаем учащимся в учёбе (т.н. группой или индивиду-
ально проведённым учебным исследованием, участие в группах сорудничеством).
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Продукт – это путь, посредством которого учащиеся осуществляют демонстрирова-
ние изученного – с учётом оценки (напр. создание продукта свободным выбором, устной 
или письменной презентацией), при проведении дифференциации урока, обязательно 
нужно учесть критический подход к трём важным вопросам:

1. Каждому ученику нужен понятный, соответствующий и вызывающий доверие урок. 
Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы одна группа учащихся зубрила материал с учеб-
ника, в то время как другие включены в разнообразные и интересные процессы на занятии.

2. Учебный план составлен хорошо, в случае если настраивает учащихся преодо-
леть порог своих возможностей; осилить тот предел, ниже которого чувствует себя ком-
фортно. Обучение наиболее плодотворным является тогда, когда учащимся приходит-
ся осилить истинные вызовы и это они осуществляют успешно. Дифференцированное 
обучение является самым эффективным в том случае, когда оно предлагает учащимся 
широкий спектр уникальных вызовов и осиливают такие вызовы, которые казались им 
непреодолимыми.

В учениках возрастает самооценка и растёт уверенность. Уроки должны быть за-
планированы так, чтоб каждому без исключения понадобилось применение усердий за 
пределы «комфортной зоны» знания, анализа, мышления, основных творческих и пре-
зентационных навыков.

3. Учащимся должна быть предоставлена возможность «разминки», чтобы подго-
товиться к содержащим вызовы заданиям. Для учащихся «хорошим» является такое за-
дание, решение которого для них является не так уж лёгким и посредством которого для 
достижения успеха от преподавателя получат необходимую помощь. Мы, учителя, очень 
стараемся, когда предлагаем такие задачи, решение которых для большинства детей не 
представляет особой трудности. Это для многих учащихся вызывает т.н. «усреднение», 
или эффект «низкого ожидания» тогда, когда для других задание остаётся за пределы 
возможностей. Для конкретного учащегося задание является содержащим вызов тогда, 
когда для его осваивания ему приходится умственно «встать на цыпочки» и максимально 
напрячь собственные силы.

Иностранный язык, как неотъемлемая часть национального учебного плана, служит 
осуществлению главной государственной цели образования. На начальной ступени вос-
питательной целью обучения иностранного языка является подготовка подростка для 
успешной учёбы на последующей базовой ступени.

На начальной ступени главной задачей обучения является стимулирование интере-
сов учащегося, усиление мотивации: подростки должны полюбить процесс учёбы, сам 
иностранный язык и культуру. В процессе учёбы чувство поражения должно быть ис-
ключено. Для этого методика обучения должна предусмотреть особенности психическо-
го развития учащихся и использовать соответствующие способы обучения.

Согласно национального государственного плана, в Грузии обучение английскому 
языку обязательным является с первого класса. Исключения допустимы если есть согла-
сование с министерством. В случае допущения исключения, школа имеет право с перво-
го класса учить другой иностранный язык, хотя в таком случае школа обязана учащемуся 
в качестве второго иностранного языка предложить английский язык.

В таком случае, если в классе число учеников больше 18, допустимо деление клас-
са и образовавшиеся группы комплектовать с учётом владения языка. Обязательно 
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разъяснить ученикам, что деление по уровням не означает создание сильных или слабых 
групп; на одинаковом уровне владения языком присутствуют как ученики низкой, так и вы-
сокой, а также ученики нуждающиеся в специальной подготовке. Её целью является подбор 
учебного курса, соответствующего языковой необходимости, что обеспечит их успех.

Прослушивание на начальном этапе от учащихся типичного развития не требует ис-
черпывающего понимания текста (достаточно понимание коммуникационных ситуаций, 
общей информации и отдельных выражений), ни деструктуризации выражений, ни ана-
лиза, с лингвистической точки зрения.

Для учащихся специальной образовательной необходимости составляется индиви-
дуальный план, в котором из национального государственного плана переносятся долго-
срочные цели, а краткосрочные подобраны согласно необходимости учащегося.

Для учащихся специального образовательного направления подбираются упрощён-
ные, адаптированные тексты, дополненные визуальными наглядностями, предлагаются 
конкретных инструкции, повторение, для осуществления конкретной активности. Также 
возможно, параллельно с чтением текста, показать соответствующую анимацию или от-
рывок из фильма, с целью лучшего понимания – анализа содержания.

Учащихся специальной образовательной системы можно включить в активности 
парного и группового чтения, а также путём использования метода демонстрации они 
же на магнитной доске или карточками алфавита большого размера построят слова, от-
ражающие суть главных героев или явлений, озвучат слова, подберут соответствующие 
рисунки, иллюстрации, за что нужно получить от учителя неотложную конструктивную 
связь, поощрение, чем он выделится своим успехом перед сверстниками.

Письмо поможет, как улучшению навыка чтения, так и запоминанию языкового ма-
териала. Постепенно учащиеся переходят на продуцирование. Они учат по образцам 
составление функциональных коротких текстов, где они приобретают умение-навыки 
постепенной передачи и оценки рассказов, фактов, явлений. Для развития этого навыка 
учеников специальной образовательной системы можно включить в составлении слова-
ря, сделать шаблоны из этих слов, идентификационные карточки слов, вылепить слова, 
путём аппликаций из вырезанных букв и слогов составить ключевые слова и т.д.

По образцу или из книги они могут на карточках среднего размера написать сло-
ва и поместить в шкатулку словаря. После того как достанут из неё конкретное слово, 
соотносят ему рисунок и находят (подчёркивают) в тексте то предложение, где было 
применено это слово. Также возможно написать найденное предложение на доске или 
в тетради и составить из него другое предложение и написать его. Если ученику трудно 
придумать сходные простые предложения из соответствующего слова, в таком случае 
учитель помогает ему и даёт вырезанные большого размера буквы, из которых ученик по 
образцу должен сложить данное конкретное слово, после переписать это слово в тетрадь, 
написать на доске и найти в тексте, в предложении, подобрать слово противоположного 
значения или путём использования этого слова составить новую простую фразу, которую 
напишет на доске или построит на магнитной доске.

Академические навыки развиваются, когда ученик и особенно нуждающийся в спе-
циальном образовании учится работая, занимаясь, в процессе учёбы включён весь его 
сенсоматорный канал. Адаптированное на необходимостях ученика, дифференцирован-
ное обучение является очень важным для повышения самооценки и достижения успеха. 
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Учащийся становится более мотивированным и им доступно равноправное активное 
включение в учебный процесс. Ежедневное участие в учебном процессе и соответству-
ющая объективная оценка содействуют повышению качества независимости (самостоя-
тельности) учащихся и развития в них толерантности .

Нужно отметить, что методология обучения иностранному языку наиболее значи-
тельна и в процессе обучения национального языка. Напр.: преподаватели начальных 
классов часто сотрудничают с преподавателями иностранных языков и при проблеме за-
учивания или имеющимися дислексию с учениками эффективно используют метод объ-
ёмного (полного) обучения чтения, слайды, аннимации, ролевые игры.

Включение в учебные активности учащихся, в том числе, низкой подготовки нуж-
дающихся в специальной образовательной подготовке ещё раз подтверждает, что могут 
успешно сотрудничать как с одноклассниками, так и с учащимися вообще.

Ученики сами могут создать учебные ресурсы, в результате которых приобретают 
как знание, так и опыт. Включение в учебных активностях повышает в них самооценку и 
мотивацию, имеют желание подготовить ресурсы другого вида и выделиться своими воз-
можностями перед преподавателями и перед классом, что содействует развитию навыка 
переживания успеха, повышения самостоятельности и принятия решения, что в итоге 
является залогом формирования личности , владеющего гражданскими достоинствам.
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ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД НА ПЕРШОМУ СТУПЕНІ НАВЧАННЯ 
ІНОЗЕМНІЙ МОВІ ІЗ УЧНЯМИ, 

ЩО МАЮТЬ СПЕЦІАЛЬНІ ОСВІТНІ ПОТРЕБИ 
Одним із найважливіших викликів навчального процесу в учнів є бажання і необхід-

ність підвищення рівня освіти. З метою підвищення в них мотивації навчання треба 
залучити різні форми підходів до навчання. 

 У Грузії державний навчальний план передбачає кінцевий результат для кожного 
класу чи ступені, тобто перелік тих досягнень (вміння, навички чи знання), якими по-
винен володіти учень з кожного предмету чи предметної групи на момент закінчення 
класу чи ступеню. Національний навчальний план передбачає також модифіковані 
навчальні плани для учнів, що мають спеціальні потреби. 

Диференціювання – один з підходів, орієнтований на відмінності між учнями, воно 
потребує особливого знання особливостей учнів, що, зі свого боку, дає можливість 
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впровадження такого процесу навчання і оцінки, яка відповідає особливим потребам. 
Предметом диференціації є зміст, процес, продукт.

Ключові слова: бажання вчитися, мотивація навчання, вміння, навички і знання. 
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A DIFFERENTIATED APPROACH AT THE FIRST STAGE OF TEACHING 
A FOREIGN LANGUAGE WITH STUDENTS 

REQUIRING SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS
 One of the most important challenges of the educational process for students is to increase 

the desire for learning. In order to increase the motivation of studies in them, one should resort 
to various forms of approach to learning.

 In Georgia, the state curriculum provides a fi nal result for each class or grade, that is, a 
list of those achievements (ability, skills and knowledge) that the student must have in each sub-
ject or subject group after graduation or grade. The national curriculum also includes modifi ed 
curricula for students who have special educational needs.

Differentiation is one of the approaches that is aimed at providing for differences between 
students, it requires a very good knowledge of student identities, which for its part makes it pos-
sible to introduce such a system of learning and evaluation process that meets special needs. 
The subject of differentiation is content, process, product.

Key words: desire for study, motivation for study, ability, skills and knowledge.
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THE MAIN DIRECTIONS FOR RAISING 
OF COMMUNICATIVE COMPETENCES

This paper aims at a comprehensive review of the growing body of research in L2 prag-
matic acquisition, including both theoretical discussions and empirical studies to date. To this 
end, the paper deals with a number of issues which are grouped into four broad categories: 
the essential constituents of pragmatic competence, models of pragmatic development, ma-
jor processes of pragmatic competence, and various factors affecting pragmatic development. 
Throughout the paper, it is shown that cultural knowledge has central importance in pragmatic 
competence and that such knowledge can be acquired through language-mediated social inter-
actions. The paper concludes with the suggestion that L2 pragmatic competence be discussed 
in terms of intercultural competence involving the learner’s continuous, identity and attitude 
formation, rather than the acquisition of prescribed behavioral rules of speaking.

Key words: communuicative competences,pragmatic development, holistic approach.
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This paper aims at a comprehensive review of the growing body of research in L2 prag-
matic acquisition, including both theoretical discussions and empirical studies to date. To this 
end, the paper deals with a number of issues which are grouped into four broad categories: 
the essential constituents of pragmatic competence, models of pragmatic development, ma-
jor processes of pragmatic competence, and various factors affecting pragmatic development. 
Throughout the paper, it is shown that cultural knowledge has central importance in pragmatic 
competence and that such knowledge can be acquired through language-mediated social inter-
actions. Furthermore, a learner’s unconditional adoption of a new set of cultural beliefs and val-
ues is unrealistic due to the unresolved confl ict between L2 norms of speaking and the learner’s 
needs and beliefs about the ways of being in the world. Given these perspectives, this paper 
points to the need for a holistic approach to L2 pragmatic development, taking into account 
both the intra learner, psychological and the inter-learner, socio-cultural aspects of learning. 
The paper concludes with the suggestion that L2 pragmatic competence be discussed in terms 
of intercultural competence involving the learner’s continuous, identity and attitude formation, 
rather than the acquisition of prescribed behavioral rules of speaking.

We have long been interested in looking at the sources of misunderstandings which can 
arise between people of different cultural background. What is it, that makes some people, 
even fl uent speakers of English, come across serious, blunt, overbearing misunderstanding? 
How can we better assist second and foreign language students to not only develop linguistic 
but also inter-cultural competencies? What knowledge, attitudes and skills should a “globally 
competent” person possess? We are increasingly convinced that the answer lies in the study of 
cross-cultural pragmatics. 

 Normally, competence is considered an ability or a set of skilled behaviors. However, any 
given behavior or ability may be judged competent in one context, and incompetent in another. 
Consequently, competence cannot inhere in the behavior or ability itself. It must instead be 
viewed as a social evaluation of behavior. As communicator confi dence increases, communica-
tor motivation increases. Confi dence results from several individual experiences. For example, 
a person who is nervous meeting strangers is likely to be less confi dent when encountering a 
new person from a different culture. Further, the more unfamiliar a person is with a given type 
of situation, the less confi dent that person is regarding what to do and how to do it. Finally, 
some situations carry more signifi cant implications and are more diffi cult to manage than oth-
ers. For example, getting directions to a major urban landmark is likely to permit greater con-
fi dence than negotiating a multimillion dollar contract for your company. Thus, social anxiety, 
familiarity with the situation, and the importance or consequences of the encounter all infl u-
ence an interactant’s confi dence in a social context.

At the beginning of our research we referred to a number of cross-cultural comparative 
studies which examine specifi c aspects of pragmatics across various language and ethnic 
groups, for example: issues of face in a problematic Chinese business visit to Britain; Japanese 
and English responses to unfounded accusations; argumentation and resulting problems in the 
negotiation of rapport in a German-Chinese conversation, etc. While these studies are very 
interesting, they were initially too specifi c to assist us in gaining an overview of the issues in-
volved in cross-cultural pragmatics. We therefore decided to start with a search for pragmatic 
universals, and to move from there towards culture-specifi c pragmatics. 
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As claimed by some scholars, with English spreading across speech communities, the na-
tive speaker model of English cannot and should not be the only valid and acceptable model 
for English language acquisition. While research in cross-cultural pragmatics and intercultural 
pragmatics involving English language speakers has been abundant, there have been very few 
studies that look at the pragmatic behavior of L2 speakers of English in communication with 
each other, even though the fi ndings of these studies provide a very different perspective on the 
nature of pragmatic competence that demands further exploration. The paper aims to enrich our 
understanding of factors that affect the development of L2 English speakers’ pragmatic compe-
tence and the factors that affect their pragmatic choices in intercultural encounters. Pragmatic 
competence in English has been treated as a highly dynamic, fl exible ability to negotiate mean-
ing and norms of interaction within a given context.

As various models of communicative competence make apparent, communicating effec-
tively and effi ciently in any given language requires more than just linguistic knowledge. The 
ability to use this linguistic knowledge appropriately in the given sociocultural context is also 
essential. Hence, pragmatics is an indispensable aspect of language ability in order for second 
language (L2) learners to understand and be understood in their interactions with native speak-
ers. Despite this logical connection, pragmatics has long been a neglected area in second lan-
guage acquisition (SLA) research. This is ironical when one considers that pragmatics is fi rmly 
established as a critical research area in fi rst language (L1) development.

Countless examples can be found to illustrate the gap between knowing what a sentence 
means and knowing what a particular speaker means by an utterance of that sentence on a given 
occasion. One of the goals of linguistics is to explain how meanings are assigned to words 
in context. The main goal of pragmatics is to explain how speakers use language (as well as 
nonverbalmodes of expression) to convey information which goes beyond the meanings of the 
words used. In order to live up to this task, pragmatic theory needs to address three questions:

1. What did the speaker intend to say (i.e. to communicate directly)?
2. What did the speaker intend to imply (i.e. to communicate indirectly)?
3. What was the intended context?
In deciding on the intended interpretation of the utterance, the addressee has to make some 

assumptions about these three questions. For example, the initial misunderstanding occurs be-
cause one of the students did not realize what the tutor intended to say by the utterance: “Yeah, 
approximately”. She thought that he was using the adverb as a way of limiting or hedging on 
the extent of his knowledge of bowling. But the tutor actually meant to say something like: 
“I know how to keep score in bowling”. By using the adverb ‘approximately’, he intended to 
indicate that he was observing a social convention about the need to show modesty, implying 
that he did not want to impose his authority on the student. The student.was unaware of this. 
Given her cultural background, the context in which the tutor intended her to interpret his ut-
terance was not available to her: the English adverb ‘approximately’ is not conventionally used 
to indicate modesty. So, the student’s failure to work out what the tutor intended to say and 
what he intended to imply stemmed from the teacher’s inability to anticipate in which context 
the studentwas likely to interpret the teacher’s utterance. What let the tutor down was not his 
knowledge of theEnglish language, but his knowledge about how this language is used. This 
pragmatic knowledge isorganized in a particular way and it is applied in communication in ac-
cordance with some basiccommunicative principles and strategies.
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Obviously, language users must share certain rules and conventions which enable them to 
understand one another in the many instances where the meaning and the intent, i.e. the illocu-
tionary force (Yule, 1996, p. 48), of utterances are not explicitly stated. 

Example 1: On being disturbed by the next-door neighbour’s loud music early on Sunday 
morning: 

A. Great way to wake up!
B. (peevishly) Sure is.
Looking back at this example above, a pragmatically competent listener is most likely to 

interpret the speaker’s utterance of “Great way to wake up!” as a sarcastic remark and to un-
derstand that the speaker is expressing annoyance at being woken up by the neighbour’s loud 
music. However, a second language learner, even if s/he is quite fl uent in English, may not 
necessarily arrive at the same conclusion. 

Grice’s formulated the conversational maxims of Quantity, Quality, Relation and Manner 
as follows: 

Quantity: make your contribution as informative is required. Do not your contribution 
more informative than is required. Manner: Avoid obscurity of expression. Avoid ambiguity. 
Be brief. Be orderly. Relation: Be relevant. Quality: Do not say what you believe to be false. 
Do not say that for which you lack adequate evidence.

“To think in English” while communicating one should have pragmatic awareness which 
is defi ned as the ability to correctly infer the speaker’s intended meaning . It helps learn-
ers to know which L1 pragmatics norms and strategies match with those of L2 and can hence 
be transferred. It thus avoid us failure in communication and sometimes confl ictual situations. 
Raising learner’s pragmatic awareness should be our main objective in foreign language teach-
ing. It is the teachers’ responsibility to make their learners aware that languages differ inthe 
way they use different speech acts, conversation routines and so on. What works in oneculture 
does not necessarily work well in another, though it is true that some pragmaticknowledge is 
universal and some aspects may be successfully transferred from the learner’snative language. 
Praising a girl for being fat, for instance in Western Africa is considered acompliment; while in 
European and even some Arab countries it is perceived as an insult.

Each of the components of the communication provides one or more kind of information. 
Words convey abstract logic, tone of voice conveys attitudes, emotions and emphases, and 
body language communicates requests versus commands, the stages of greetings and tum-
talking,

Even assuming that words and bodily language were perfectly understood, there is more 
information necessary to successfully communicate across cultures. For example, in some 
countries it is polite to refuse the fi rst few offers of refreshment: “Many foreign guests have 
gone hungry because their U.S. host or hostess never presented a third offer.” In understanding 
communication, a listener must pay attention not just to what is said and when, but also to how 
many times something is said, under what circumstances, and by whom.

Overall, this research has provided us with a useful overview of some important issues in 
the study of cross-cultural pragmatics. Clearly, more research is needed to allow us to effec-
tively integrate above fi ndings into our own teaching practice. However, it has encouraged us 
to examine the textbooks and materials we use from a pragmatic perspective, and will assist us 
in helping learners to become more aware of features in their own native language. 
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It is our view that educators the world over have the potential and a responsibility to con-
tribute towards inter-cultural understanding and to assist their students in the development of 
global competencies.
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
Запропонована стаття направлена на всебічний огляд великого обсягу досліджень 

у галузі прагматичного набуття L2, включаючи теоретичні дискусії і емпіричні дослі-
дження на сьогоднішній день. З цією метою у статті розглядається низка питань, які 
згруповані за чотирма широкими категоріями: істотні складові прагматичної компе-
тенції, моделі прагматичного розвитку, основні процеси прагматичної компетентнос-
ті і різноманітні фактори, що впливають на прагматичний розвиток. Протягом всієї 
статті показано, що культурні знання мають першочергове значення в прагматичній 
компетентності, і що таке знання може бути набуте за допомогою посередніх соці-
альних взаємовпливів. У документі робиться висновок про те, що прагматична компе-
тентність L2 повинна обговорюватися з точки зору міжкультурної компетентності, 
пов’язаної з ідентичністю і орієнтацією учнів, а не з надбанням поведінкових правил 
мовлення. 

Ключові слова: комунікативні компетенції, прагматичний розвиток, цілісний підхід. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ

Настоящая статья направлена на всесторонний обзор растущего объема иссле-
дований в области прагматического приобретения L2, включая теоретические дискус-
сии и эмпирические исследования на сегодняшний день. С этой целью в статье рассма-
тривается ряд вопросов, которые сгруппированы по четырем широким категориям: 
существенные составляющие прагматической компетенции, модели прагматического 
развития, основные процессы прагматической компетентности и различные факторы, 
влияющие на прагматическое развитие. На протяжении всей статьи показано, что 
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культурные знания имеют первостепенное значение в прагматической компетентно-
сти, и что такое знание может быть приобретено с помощью посредственных со-
циальных взаимодействий. В документе делается вывод о том, что прагматическая 
компетентность L2 должна обсуждаться с точки зрения межкультурной компетент-
ности, связанной с идентичностью и ориентацией ученика, а не с приобретением пред-
писанных поведенческих правил речи.

Ключевые слова: коммуникативные компетенции, прагматическое развитие, це-
лостный подход.

УДК 821.04.3
Орджоникидзе Н.Б.,
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ОФИЦЕРА

Военная педагогика носит исторический характер. Она появилась в древние време-
на с возникновением необходимости в подготовке людей к военной деятельности. На 
протяжении многих веков военная педагогика всячески развивалась. В античную эпоху 
она приняла системный характер (спартанское воспитание). В средние века военная 
педагогика наиболее ярко проявилась в теории и практике рыцарского воспитания. Во 
второй половине 19-го века она сформировалась в качестве самостоятельной науки. 
В наше время система военного воспитания претерпела серьезные изменения. В част-
ности, основные её ориентации были направлены на гармоничное развитие личности; 
особое внимание уделяется вопросам интеллектуального развития, выработки умения 
проявлять инициативу, вооружения личности научно-техническими знаниями.

Офицер, учитывая специфику его профессиональной деятельности, является во-
енным педагогом. Он находится в постоянной связи с коллективом военнослужащих, 
занимается их воспитание и обучением.

Ключевые слова: система военного образования, развитие, способности.

Обязанности офицера как педагога многочисленны и разнообразны. Он воспитыва-
ет подчинённых, руководит их учебно-практической деятельностью, осуществляет кон-
троль над этой деятельностью, подготавливает военных и коллективы бойцов к успеш-
ному участию в современных боевых операциях, а также к деятельности в мирное время. 

Специфику педагогической деятельности офицера, её содержание определяют те 
педагогические задачи, которые стоят перед военным воспитанием. Педагогическое 
мастерство офицера представляет собой синтез психолого-педагогического мышления, 
соответствующих знаний, умений, навыков и эмоционально-волевых выразительных 
способов. Всё вышесказанное должно сочетаться с высокоразвитыми личностными ка-
чествами офицера, что позволит ему успешно решать стоящие перед ним учебно-вос-
питательные задачи. 
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Структура педагогического мастерства офицера сложна; она определяется структу-
рой и содержанием военно-педагогической деятельности. У офицера обязательно долж-
ны быть склонность и интерес к педагогической деятельности. Без этого педагогические 
знания не смогут перерасти в убеждения, и мероприятия воспитательного характера ли-
шатся эффективности. Педагогическим убеждениям всегда уделяли большое внимание 
классики педагогики. К. Ушинский писал: «Всякая программа преподавания, всякая ме-
тода воспитания, как бы хороша она ни была, не перешедшая в убеждение воспитателя, 
останется мертвой буквой, не имеющей никакой силы в действительности» [1, с. 169]. 
Данное поучение имеет непосредственное отношение к личности командира, поскольку 
твёрдое педагогическое убеждение является основой основ военно-профессиональной 
направленности офицера, его методической подготовленности.

Также как и в любом другом случае, педагогическое убеждение подразумевает со-
единение знаний, чувств и воли, которое переходит во внутреннюю позицию личности. 
Наличие твёрдого педагогического убеждения проявляется в справедливость собствен-
ных взглядов, принципов и идеалов. Лишь при таки условиях обеспечивается целост-
ность личности офицера, последовательность его действий, логичность и целенаправ-
ленность в решении учебно-воспитательных задач. 

Офицер, как педагог, должен обладать широкой эрудицией, которая выражается в 
оптимальном соотношении его общего и специального образования.

Психолого-педагогические и методические знания выполняют роль своеобразного 
компаса в деятельности офицера. Они помогают ему в изучении личностей своих под-
чинённых, в проявлении индивидуальных способностей каждого из них и в выборе 
способов воспитательного воздействия на них. В личности офицера всё вышесказанное 
должно сочетаться с высокой интеллигентностью.

Интеллигентность офицера, с одной стороны, основывается на глубокие и разносто-
ронние знания, что позволяет ему глубоко проникать в теоретические и практические 
вопросы, в жизненные ситуации, не закрываться в рамках одной специальности, разо-
браться во всём комплексе воной специальности. С другой стороны, интеллигентность 
является проявлением определённого уровня нравственного развития человека. Офицер 
с высокой педагогической культурой характеризуется активной жизненной позицией, 
единством слова и дела. В то же время для такой личности характерно стремление к 
самовоспитанию. Действительно, трудно представить себе интеллигентную личность, 
которая не стремится к умственному совершенствованию, прекращает работать над со-
бой. Тем более, если это касается педагога, поскольку педагог является таковым до тех 
пор, пока продолжает учиться и развиваться.

Следует отметить ещё один признак интеллигентности. В частности, интеллигент-
ность подразумевает постоянную готовность к тому, чтобы в нужный момент направить 
свои интеллектуальные силы на выявление антиобщественной морали, несправедливо-
сти, унижения, угнетения, зла.

На военнослужащих офицер оказывает непосредственное воздействие с помощью 
разнообразных средств и способов, которые в совокупности образуют педагогическую 
тактику. К ним относятся навыки организации и проведения учебных занятий, трениро-
вок, различны воспитательных мероприятий. К педагогической технике относятся также 
навыки организации самовоспитания и самообразования подчинённых, а также способы 
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использования технических средств обучения, контроля и учёта академической успева-
емости личного состава.

Педагогическая техника охватывает многообразные способы педагогического воз-
действия на воспитанников, с помощью которых офицер может маневрировать в соот-
ветствии с различными конкретными ситуациями. Например, офицер должен владеть 
богатой гаммой интонаций, у него должен быть богатый арсенал жестикуляций и вы-
ражений лица для того, чтобы применять их в различных ситуациях.

Для того чтобы свободно владеть педагогической техникой, недостаточно знать 
различные способы и средства. Главное – научиться правильно применять эти знания. 
Важнейшей стороной педагогической техники офицера является способность владения 
речью. Культура и техника речи заслуживают особого внимания, поскольку словесные 
методы воспитания являются наиболее распространёнными. Содержательная, логиче-
ски выстроенная и эмоционально насыщенная речь является не просто элементом педа-
гогической культуры, но сильнейшим оружием воздействия на воспитанников.

Офицер, обладающий высокой педагогической культурой, всегда заботится о том, 
чтобы его речь отличалась глубиной, точностью, ясностью, логичностью, эмоциональ-
ностью. Не существует такой истины, которую невозможно было бы объяснить просто, 
доступно. Главное то, чтобы объясняющий хорошо владел тем материалом, который он 
объясняет.

Современная молодёжь, в том числе военнослужащие, не приемлют общих фраз, 
голую дидактику, примитив. Поэтому офицер должен усердно готовиться к каждой бе-
седе с военнослужащими, обдумывать иллюстративный материал для примеров, должен 
уметь сердечно, искренне разъяснять собственную позицию по каждому обсуждаемому 
вопросу.

Одной из сторон педагогического мастерства является педагогический юмор. Вне-
сение в процесс занятий юмора связано с созданием в аудитории здоровой, эмоциональ-
ной учебной атмосферы. Объяснение определённых вопросов с применением элементов 
юмора производит неизгладимое впечатление на обучаемого, поскольку юмор активизи-
рует познавательные способности и создаёт дополнительные точки опоры для памяти.

Цель педагогического юмора состоит не в том, чтобы просто рассмешить учащихся; 
это – средство эмоционального воздействия для достижения определённого психолого-
педагогического эффекта. Педагогический юмор должен присутствовать в широком пла-
не. Он охватывает: иронию, шутку, комические намёки, острословие, сатиру, сарказм и 
т.д. Педагогический юмор можно считать одним из методических подходов. Он усилива-
ет выразительную, образную сторону речи, привлекает внимание слушателей.

Офицер, как педагог, должен всегда с точностью учитывать специфику стоящих пе-
ред ним воспитательных задач.

Реальный процесс обучения начинается не восприятием передаваемого на занятии 
материала, а постановкой познавательной задачи, возбуждением интереса. Именно по-
этому большое значение имеет проблемная постановка учебной задачи, такая формули-
ровка задачи, решение которой требовало бы осуществления определённой исследова-
тельской работы. 

Офицер должен знать элементарное педагогическое правило о том, что чем больше 
знаний у человека, тем легче для него изучение нового материала. Поэтому он должен 
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стремиться к тому, чтобы знания стали боевым оружием, неотъемлемой частью военной 
жизни. Офицер должен постоянно внушать своим воспитанникам, военнослужащим со-
знание того, что знания – основа получения новой информации и что они могут прине-
сти пользу только в том случае, когда у человека имеются способности использования 
их на практике.

Офицер должен стараться максимально детально продумать весь ход занятия, зара-
нее представить себе воздействие каждой учебной ситуации.

Обратимся, например, к беседам о дисциплине. Нередки случаи, когда выступления 
офицеров похожи друг на друга как две капли воды: повторяют одно и то же – и мысли, 
и слова. В каждой конкретной ситуации обсуждение каждой конкретной мысли, факта 
должно осуществляться на основе соответствующего анализа и осмысления. 

Во многих случаях лучшим способом беседы на жёсткие, проблемные темы являет-
ся проведение дискуссии, которую, безусловно, организует командир. Эффективность 
такой дискуссии во многом зависит от правильно подобранной темы. Коллективное об-
суждение вносит ясность при рассмотрении сложного вопроса, оно помогает военнос-
лужащим разобраться в сути проблемы и сформулировать собственное к ней отношение. 
При планировании и организации дискуссии необходимо заранее выявить, какие именно 
проблемы волнуют военнослужащих. В процессе обсуждения следует стимулировать 
рассмотрение вопросов таким образом, чтобы бойцы могли сами сформулировать про-
блемы и найти логические аргументы, а также пути и способы их решения.

И наконец, во время занятий и различных воспитательных мероприятий офицер 
должен помнить о необходимости сердечного, искреннего отношения к своим подчи-
нённым. Во взаимоотношениях с военнослужащими наряду со строгостью необходимо 
проявление уважения и доверия к личности. Командир всегда должен помнить о том, 
что все: офицеры, солдаты, академики и учащиеся – всем свойственные душевные пере-
живания. Офицер никогда не сможет добиться уважительного к себе отношения и высо-
кого авторитета в глазах подчинённых, если не владеет искусством взаимоотношения с 
людьми.
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ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА ОФІЦЕРА
Військова педагогіка носить історичний характер. Вона з’явилася у давні часи із 

виникненням необхідності у підготовці людей до військової діяльності. Протягом ба-
гатьох віків військова педагогіка всіляко розвивалася. В античну епоху вона набула сис-
темного характеру (спартанське виховання). У середні віки військова педагогіка най-
яскравіше виявилася у теорії і практиці лицарського виховання. У другій половині 19-го 
століття вона сформувалася як самостійна наука. У наш час система військового вихо-
вання зазнала серйозних змін. Зокрема, окремі її орієнтації були направлені на гармоній-
ний розвиток особистості; особлива увага приділяється питанням інтелектуального 
розвитку, формування вміння виявляти ініціативу, озброєння особистості науково-тех-
нічними знаннями. 

Офіцер, враховуючи специфіку його професійної діяльності, є військовим педагогом. 
Він знаходиться у постійному зв’язку з колективом військових, займається їх вихован-
ням і навчанням.

Ключові слова: система військової освіти, розвиток, здібності. 

Orjonikidze N.

PEDAGOGICAL CULTURE OF THE OFFICER
Military pedagogy has a historical character. It appeared in ancient times with the emer-

gence of the need to prepare people for military activities. For many centuries military peda-
gogy has empirically developed. In the ancient era, it took a systematic character (Spartan 
upbringing). In the Middle Ages, military pedagogy was most clearly manifested in the theory 
and practice of knightly upbringing. In the second half of the 19th century, it was formed as an 
independent region. In our time, the system of military education has undergone great changes. 
In particular, its main orientations were aimed at the harmonious development of the personal-
ity; special attention is paid to the issues of intellectual development, the development of the 
ability to show initiative, arming the person with scientifi c and technical knowledge.

The offi cer, considering the specifi cs of his professional activity, is a military teacher. He is 
in constant communication with the military personnel, their education and training.

Key words: the system of military education, the development of the ability.
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ТЕКСТОВ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

С тех пор, как появилась и функционирует школа, её основным назначением, вместе 
с обучением и образованием, является воспитание учащихся. Образовательные и вос-
питательные задачи школы всегда были тесно взаимосвязаны; невозможно было от-
делить их друг от друга.

В школе воспитание детей в основном осуществлялось на уроках, поскольку уроки 
решали не только учебные, но и воспитательные задачи. Содержание обучения (учеб-
ные планы и программы) составлялись, определялись таким образом, чтобы осущест-
влялась не только передача знаний учащимся, но и формирование у них нравственных 
умений и навыков.

Прогрессивные мыслители и воспитатели XIX века, – Оуэн, И. Песталоци, К. Ушин-
ский, И. Чавчавадзе, И. Гогебашвили – имели большое значение для понимания воспита-
тельной функции в обучении. По словам Ушинского, учение становится плодотворным, 
если оно затрагивает не только ум, но и дух, и смысл.

Ключевые слова: преподавание и образование, образование студентов.

С тех пор, как появилась и функционирует школа, её основным назначением, вместе 
с обучением и образованием, является воспитание учащихся. Образовательные и воспи-
тательные задачи школы всегда были тесно взаимосвязаны; невозможно было отделить 
их друг от друга.

В школе воспитание детей в основном осуществлялось на уроках, поскольку уроки 
решали не только учебные, но и воспитательные задачи. Содержание обучения (учебные 
планы и программы) составлялись, определялись таким образом, чтобы осуществлялась 
не только передача знаний учащимся, но и формирование у них нравственных умений 
и навыков.

Прогрессивные мыслители и воспитатели XIX века, – Оуэн, И. Песталоци, К. Ушин-
ский, И. Чавчавадзе, И. Гогебашвили – имел большое значение для понимания функцио-
нальной функции в обучении. J. По словам Ушинского, учение было бы плодотворным, 
если бы оно затронуло не только ум, но и дух и смысл.

По словам Психолога d. Узнадзе, в первом и втором классах, в процессе работы 
над художественными текстами, работа в направлении учебной программы может быть 
столь же интересна, как и дети, проявляют достаточное любопытство по этому вопросу. 
Но «простое любопытство» учеников в возрасте семи лет достигает наивысшего уровня 
развития, получает истинное чувство интереса в течение 8-10 лет». По словам психо-
логов, ученики начальной школы с помощью учителей были готовы извлечь из текстов 
лучшие моральные качества, чтобы оценить их работу, оценить эстетический уровень, 
полюбить свою родину.
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В начальной школе, в преподавании родного языка, академическом «образовании 
как основе образования» и «жизненном источнике образования», Валериан Рамишви-
ли назвал мать. «Материнство является основой основ образования молодежи, источ-
ника духовного, морального, трудового, гуманного, эстетического, патриотического 
и международного образования ребенка», – писал он.

Якоб Гогебашвили, основатель грузинской научной педагогики и методологии, 
точно определил цель школы. Он знал, что с первых дней учебы он служил двум 
универсальным целям: он был вооружен знаниями младенцев и взрослых и их воспи-
тания со здоровыми человеческими качествами. Джейкоб хорошо знал, что с учите-
лем большая ответственность должна заключаться в школьных учебниках. Поэтому в 
предисловии к первому изданию родного языка: «Что касается книги первого чтения, 
мы пытались сделать из них наилучшие возможности для детей, чтобы они были в их 
полной мере заинтересованы, а, с другой стороны, Плохой материал для открытия и 
развития ребенка. Одним словом, мы стараемся ладить с приятной выгодой ».

Академик Натела Васадзе считала «воспитание свободного гражданина демокра-
тического общества», направленного на современную стадию, которая была бы «фи-
зически и морально здоровой, рабочей и рабочей, оснащенной чувством ответствен-
ности, патриотом, счастливой личной жизнью; Он должен обладать эстетическим 
чувством эмоций, способным обрести правду и достичь нравственного и благородно-
го поведения ». Во время обучения внимание уделялось эстетическому, моральному, 
трудовому и патриотическому международному образованию.

В целях выяснения того, какое значение придаёт в настоящее время проведению вос-
питательной работы главная образовательная система страны – Министерство образо-
вания и науки, – мы ознакомились с Национальными учебными планами 2011-2016 и 
2017-2023 гг.

Начальное обучение охватывает шестилетний цикл. Согласно плану, данный период 
школы требует представления задач обучения в интегрированном, координированном 
виде. Воспитательная работа не включена в программу в виде отдельного вопроса, 
однако в стандарте Национального учебного плана и в содержании программы вни-
мание акцентируется на том, что должны знать/изучить учащиеся разных классов (в т.ч. 
с воспитательной точки зрения).

В результате изучения Программы и стандартов I-IV классов по грузинскому языку и 
литературе мы установили, что ни в одной главе не говорится о воспитательной стороне 
текста, хотя в нескольких стандартах и направлениях ЕГЭ по «осмыслению художе-
ственного текста и самовыражению» чётко представлено несколько пунктов, которые 
могут быть использованы/учтены с этой точки зрения. В частности:

 прослушивание, чтение текстов различных литературных жанров и выраже-
ние собственных эмоций и мнений;

 соотнесение прослушанных или прочитанных художественных произведений 
с личным опытом;

 связывание эпизодов текста друг с другом и определение главной темы;
 оценка поступков героя.
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Воспитательная работа в рамках трёхфазовой модели первичного ознакомления с 
текстом/изучения текста в основном должна осуществляться на третьей фазе, когда 
текст уже прочитан и осмыслен.

В процессе первой фазы, после провоцирования и активизации уже имеющихся 
знаний, учащиеся высказывают предположения, задают вопросы, формулируют свои 
ожидания в связи с возможным развитием содержания текста, пытаются соотнести из-
учаемый вопрос с собственным опытом.

Во второй фазе осуществляется непосредственно чтение текста с использованием 
различных методов и стратегий. Учащиеся самостоятельно, на основе контекста, осмыс-
ливают незнаковые лексические единицы, проверяют высказанные предположения, от-
вечают на поставленные фактические вопросы или находят ответы в тексте (выборочное 
чтение), делают выводы, зарисовки, заполняют схемы и т.д.

Третья фаза – это фаза, следующая за чтением. Во время этой фазы происходит ос-
мысление текста на основе мыслительных вопросов различных уровней. Кроме того, ис-
пользуются классные задания и разнообразные активности, что способствует глубокому 
осмыслению текста (заполнение схем, письмо, рисование, игровые активности), чтобы 
учащиеся могли применить новые знания/умения в различных контекстах.

Лишь после этого становится возможным проведение работы в воспитательном 
направлении. В частности, учащиеся:

а) подытоживают новые идеи и понятия и делают выводы;
б) прочитанную информацию соотносят с собственным опытом;
в) проводят параллели между прочитанной информацией и уже изученными тек-

стами;
г) углублённо и критически осмысливают текст посредством участия в различных 

дискуссиях;
д) вместе с преподавателями подытоживают/оценивают результаты работы и 

процесс (Что мы изучили? Как изучили? В чём это нам пригодится? Что было самым 
важным? Проблемным? Как иначе можно было решить эту проблему? Как бы Вы по-
ступили на месте героя? и т.д.).

Идея – это специфическая концепция, возникающая в сознании человека в результа-
те мышления. Понятие же – это мысль о предмете или группе предметов, в которой эти 
предметы выделены и объединены по существенным признакам.

Понятия могут быть охарактеризованы совершенно с другой точки зрения. Можно 
говорить об индивидуальных и абстрактных понятиях, которые могут быть представле-
ны как в полном, так и в отвлечённом виде. На начальной ступени в этой форме может 
быть проанализировано понятие, выделяемое в художественном тексте. Например, поня-
тия добра, сочувствия, взаимопомощи, радости, любви к Родине, человеколюбия и т.д. 

Если на третье фазе учащиеся рассматривают, предположим, понятие добра, то ана-
лиз может проводиться при помощи следующих вопросов:

Какими качествами обладает главный герой произведения?
Какой результат последовал за совершённым им поступком?
Какими ещё качествами обладает добрый человек?
На ваш взгляд, что такое доброта?
Как вы думаете, вы добрые?
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Когда-нибудь вы совершали добро? В чём это проявилось?
Вспомните, какой текст/какие тексты вы ещё знаете/изучали, в которых говорится о 

добре?
Поговорим о поступках, совершённых героями!
С этой точки зрения, какие параллели можно провести между новым и ранее из-

ученными текстами, художественными и мультипликационными фильмами с соответ-
ствующей тематикой?

Какое развитие получил бы сюжет, если бы персонаж не совершил добро и поступил 
бы иначе? Каким был бы персонаж в таком случае?

Как бы вы поступили на месте персонажа?
Исходя из сказанного, какими мы должны быть?
Вспомни пословицы о доброте/добре!
Доброта и делание добра – важнейшие компоненты нравственного воспитания.
Таким образом, педагог должен стремиться к выполнению миссии нравственного 

облагораживания учащихся уже на начальной ступени. Можно сказать, что любой текст 
даёт возможность на основе различных идей и понятий формировать у учащихся лучшие 
качества сочувствия и взаимопомощи, любви к Родине, толерантности, добра, радости, 
человеколюбия и т.д.

Шанідзе М., асоційований професор
Державний університет ім. Акакія Церетелі, Кутаїсі, Грузія

ВИХОВНА РОБОТА ПРИ ВИВЧЕННІ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ 
У НАВЧАЛЬНИХ КЛАСАХ

З того часу, як з’явилась і функціонує школа, її основним призначенням, разом із на-
вчанням і освітою, є виховання учнів. Навчальні і виховні завдання школи завжди були 
тісно взаємопов’язані; неможливо було відділити їх один від одного.

У школі виховання дітей в основному здійснювалося на уроках, оскільки уроки ви-
рішували не тільки навчальні, але і виховні завдання. Зміст навчання (навчальні плани і 
програми) складались, визначали таким чином, щоб здійснювалася не тільки передача 
знань учням, але і формування в них моральних умінь і навичок. 

Прогресивні мислителі і вихователі ХІХ ст., – Оуен, І. Песталоці, К. Ушинський, 
І. Чавчавадзе, І. Гогебашвілі – мали велике значення для розуміння виховної функції у на-
вчанні. За словами Ушинського, навчання стає плідним, якщо воно торкається не тільки 
розуму, але і духу, і сенсу.

Ключові слова: викладання і освіта, освіта студентів. 

Shanidze M.

EDUCATIONAL WORK IN THE STUDY OF ARTISTIC TEXT 
IN PRIMARY SCHOOL

Since the school has appeared and is functioning, its main purpose, together with teach-
ing and education, is the education of students. The educational and educational tasks of the 
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school have always been closely interrelated; it was impossible to separate them from each 
other.

At school, the upbringing of children was mainly carried out in the classroom, because the 
lessons were not only solving educational problems, but also educational ones. The content 
of the training (curricula and programs) was compiled, defi ned in such a way that not only 
the transfer of knowledge to students was carried out, but also the development of their moral 
skills and skills.

Progressive thinkers and educators of the XIX century – Owen, I. Pestalotsi, K. Ukhinsky, 
I. Chavchavadze, I. Gogebashvili – had great importance for understanding the functional 
function in teaching. J. According to Ukhinsky, the teaching would be fruitful if it affected not 
only the mind, but also spirit and meaning.

Key words: teaching and education, education of students.

УДК 81”373.2:112.2
Зимовець Г.В., к.ф.н., ст.н.с.
Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Київ

ЕРГОНІМИ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ НІМЕЦЬКОМОВНИХ КРАЇН 
У СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧНОМУ АСПЕКТІ

 У статті розглянуто основні мотиваційні моделі назв туристичних компаній у ні-
мецькомовних країнах та з’ясовано вагу інформативної та персуазивної стратегій в 
номінації ергонімів. Крім того, простежено кореляцію між мотиваційними ознаками 
ергонімів та слоганами. 

Ключові слова: ергонім, мотивація, персуазивність, інформативність, слоган. 

Ергонімікон, тобто підсистема власних назв підприємств і організацій, відзначається 
значним динамізмом порівняно до інших розрядів як апелятивної, так і пропріативної 
лексики. Такий стрімкий розвиток, на нашу думку, значною мірою визначається прагма-
тикою, передусім, підвищеною роллю суб’єктивного чинника в номінації, що, очевидно, 
і визначило основний напрям дослідження одиниць цього підкласу, а саме націленість 
на з’ясування характеру мотивації його одиниць з позиції адресанта, чому присвяче-
но праці О.О. Белея, Н.В. Кутузи, Н.М. Лєсовець, Ю.М. Петрашик, О.М. Сидоренко, 
М.М. Цілиної, С.О. Шестакової [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. На нашу думку, ергоніми потребу-
ють комплексного підходу, адже вони є засобами впливу на потенційних споживачів, з 
огляду на що істотним є залучення до аналізу контексту спілкування. Крім того, необ-
хідно також враховувати те, що найменування суб’єкта діяльності доповнюється іншими 
засобами його ідентифікації як вербального (слогани), так і невербального (логотипи) 
характеру, що може значною мірою впливати на інтенсіонал ергоніма. Із цього випливає 
потреба в дослідженні ергонімікону не загалом, а в розрізі за конкретними бізнесовими 
напрямами, що дозволяє простежити кореляцію між позамовними чинниками, а саме 
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характеристиками певної сфери діяльності та стратегією номінації компаній, котрі пра-
цюють у цій галузі, що становить мету нашої статті. 

Об’єктом розгляду виступають назви туристичних компаній Мюнхена, зібрані на 
електронному ресурсі https://muenchen.de/service/branchenbuch/R/295.html (квітень 
2018). Загальна кількість проаналізованих одиниць становить 489. Як засвідчує проана-
лізований матеріал, основною мотиваційною ознакою назв туристичної сфери виступає 
предмет діяльності, який експліцитно виражений у 422 випадках нашого корпусу, що, 
уважаємо, свідчить про фокусування ілокутивної сили назви саме на цьому компонен-
ті. Домінування серед туристичних ергонімів мотиваційної ознаки предмета діяльності, 
очевидно, відображає зміщення комунікації в бік адресата, оскільки надається релевант-
на саме для нього інформація. Поряд із окресленням ширшого або вужчого предмета 
діяльності, у більшості випадків ергонім містить також інші мотиваційні ознаки, що 
розширює як його потенціал інформування, так і персуазивного впливу. У структур-
ному плані ці оніми здебільшого належать до класу композитів або лексикалізованих 
апозитивних словосполучень, що загалом відповідає продуктивним моделям сучасного 
німецького словотвору. 

Способи вираження предмету діяльності варіюють. Найпоширенішою німецькою 
лексемою у складі ергонімів туристичної сфери є іменник Reise, який входить до скла-
ду 225 ергонімів. Така частотність, очевидно, зумовлена тим, що основним апелятив-
ним позначенням суб’єктів діяльності туристичної сфери є композит Reiseburo. Іншим 
частотним компонентом у складі ергонімів є гіперонім Touristik (18 випадків). Поряд з 
німецькомовними назвами спостерігаємо також іншомовні. Прогнозовано широко ви-
користовуються ресурси англійської мови, яка на сьогоднішньому етапі є основним засо-
бом спілкування в туристичній сфері, а також у бізнесі загалом. Очевидно, що іншомовні 
номінації відображають, з одного боку, чинник адресата, а саме його наміри та плани, 
пов’язані з подорожами до інших країн, а з іншого – загальну престижність англійської 
мови як лінгва франка періоду глобалізації. У нашому корпусі наявні такі компонен-
ти англійського походження: tour (44 ергоніми), travel (37), holiday (10), tourismus (2). 
Відзначимо, що перший зазначений апелятив також можна розглядати як запозичення з 
французької. Надаємо перевагу трактуванню його як англізму з огляду на системний ха-
рактер впливу англійської на німецьку на сучасному етапі [8]. Крім того, в туристичних 
ергонімах зустрічаємо іменник air (5 випадків), який позначає домінуючий на сучасному 
етапі спосіб пересування, а, отже, опосередковано і предмет діяльності. 

Однак ізольовано ознака предмета діяльності в ергонімах використовується рідко 
(18 випадків). Здебільшого туристична фірма позначається апозитивним словосполучен-
ням, у ролі головного члена якого стоїть простий або складений апелятив на позначен-
ня сфери діяльності здебільшого в постпозиції: Airservice Reisebüro, Attika Reisen, Saba 
tour, Swingtours Golfreisen; або подекуди – в препозиції: Reisemarkt Dorfen, Reisedienst 
Mooser München. Остання модель характерна для ергонімів, у яких атрибутивний член 
є ойконімом, що позначає конкретне місце розташування туристичної фірми, натомість 
у першій моделі атрибутивний член або позначає опосередковано через іншомовний 
топонім предмет діяльності, або звужує спеціалізацію, або має символічний характер. 
Відзначимо також тенденцію до роздільного написання цих комплексів, що є зміщенням 
комунікації в бік адресата, бо полегшує дешифрування ним назви. Подібну тенденцію 
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можна розглядати або як власне вплив англійської мови, для якої є притаманним таке 
написання, або як тенденцію до аналітизму в умовах контактування мов. У поодиноких 
прикладах спостерігаємо цікаві випадки творення назв у гібридний спосіб з використан-
ням ресурсів різних мов, що завдяки незвичності форми служить засобом привернення 
уваги адресата: It´s Vacanza, L’TUR, ReisenGo Reiseportal. Не завжди всі компоненти ер-
гоніма мають прозору мотиваційну структуру, яка піддається аналізу. В 31 прикладі в 
нашому корпусі наявні елементи, мотивація яких з позиції адресата не простежується, 
наприклад: ABA Reisen, M-Tours & Travel, SWS Reisebüro.

Топонімічна мотиваційна ознака засвідчена у 78 випадках, при цьому між вихідним 
топонімом і похідним ергонімом існують чотири типи семантичних відношень. По-
перше, топонім вказує на популярні напрями туристичних поїздок. По-друге, топонім 
позначає місце розташування турфірми в самій Німеччині. По-третє, адресант характе-
ризується за державною належністю (з використанням похідних від основи deutsch-). 
По-четверте, до складу ергоніма входить прикметник International, який описує глобаль-
ний вимір бізнесу. 

У першому випадку вибір конкретних географічних назв є показовим у сенсі відо-
браження ними спрямування основних туристичних потоків, у т.ч. шляхом використання 
іноземних культурних символів, які є відомими та стереотипними для носіїв німецько-
мовної культури. Подібні номінації одночасно виконують як референтну функцію, так і 
апелятивну, вказуючи адресату на можливий напрям його дій. Спостерігаємо трансонімі-
зацію до класу ергонімів одиниць з таких ономастичних розрядів: 1) хороніми (Abessinia 
travel & more; China-Reisen.deMunchen; Chinareisen.De; Kuba-Reisen; Mauritius4you); 
2) ойконіми (PIRIN Reisebüro; Lion Tours; Papillion-Reisen; Pau Incoming); 3) інші роз-
ряди топонімів (Katla Travel від назви вулкану в Ісландії; Saba tour від назви острова; Es-
corial Reisen від назви палацу-монастиря). У деяких ергонімах топонімічний компонент 
поєднується з оцінним або характерологічним: Africa Royal Tours, Asian Dreams Touristik, 
Australia Plus Reisen). Звертає на себе увагу те, що аксіологічні компоненти в більшос-
ті випадків є англійського походження, що є підтвердженням використання англійської 
мови передусім у персуазивних, а не інформативних цілях. 

У разі реалізації другого типу семантичних відношень, тобто використання в складі 
ергоніма власне німецького топоніма, адресат отримує релевантну для нього інформа-
цію про розташування відповідного об’єкта, що є істотним чинником при виборі тура-
гентства, на перший план при цьому виходить зручність для потенційного споживача. 
Подібні семантичні відношення реалізуються з використанням одиниць із таких розря-
дів топонімів: 1) ойконіми (Karstadt Reisebüro, Reiselounge Anzing, Reisemarkt Dorfen,); 
2) мікротопоніми: Hauptbahnhof Nord Reisebüro, Reisebüro am Brunneck, Reisemarkt in 
der Freisinger Altstadtgalerie; 3) хороніми: Bayern Tourismus Marketing. Відзначимо змен-
шення в цьому семантичному типі ваги хоронімів за рахунок збільшення використання 
ойконімів. Уважаємо, що така відмінність зумовлена двома чинниками. По-перше для 
адресата бажаною є максимальна точність в окресленні розташування турагентства, що 
полегшує пошук найближчого місця придбання послуг. Вказівку про розміщення компа-
нії містять ойконіми та мікротопоніми, в останньому випадку ступінь деталізації інфор-
мації є максимальним. По-друге, використання хоронімів як позначень типових місць 
поїздок, навпаки, є вигідним для адресанта, адже зазначення в назві мегарегіону, а не 
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конкретного міста, розширює коло потенційних клієнтів. У порівняльному аспекті звер-
тає на себе увагу той факт, що для позначень турфірм в Україні не типовим є викорис-
тання міктропонімів.

У семантичній структурі ергонімів третього типу реалізується, поряд з власне про-
сторовою характеристикою, також оцінка, адже назва імпліцитно вказує на масштабність 
діяльності. До цієї групи належать ергоніми, утворені з використанням топоніма Deutsch-
land та відповідного прикметника: DER Deutsches Reisebüro, Eurotours Deutschland. Пер-
ший із зазначених ергонімів позначає цілу мережу туристичних агентств (у нашому кор-
пусі налічується 18 їх філій), що свідчить саме про масштабність діяльності компанії. 
Крім того, використання розгляданого топоніма зумовлене стереотипними уявленнями 
про німецьку якість, тобто до інформаційної складової додається персуазивна. 

Подібну семантичну структуру мають також ергоніми з компонентом International, 
який вказує на масштабність діяльності та виступає персуазивним засобом. Порівняно 
до попереднього типу більший акцент зроблено на предметі діяльності – мандрівках 
закордон: Internationales Reisebüro, TUI. Останній ергонім є скороченням від Touristik 
Union International. У нашому корпусі він входить до назв 34 турагенств як окремо, так і 
з різними модифікаторами. 

Істотну роль у мотивації ергонімів відіграє акцентування спеціалізації компанії, що, 
безумовно, відображає певні тенденції в туристичній галузі в тій або іншій країні, а саме 
уподобання споживачів та потреби ринку. На матеріалі нашого корпусу ми виділяємо 
такі шість типів спеціалізації, які експліцитно виражені в ергонімі, два з них стосуються 
способу пересування, а чотири інші окреслюють цільову аудиторію. По-перше, ергонім 
містить лексеми, які позначають авіаперевезення, що свідчить про вагу цього транспорт-
ного засобу на сучасному етапі (Aerolink Travel, Easy Ticket Reiseagentur, Flugbörse). 
При чому останній ергонім у ряді випадків супроводжується ойконімом, який позна-
чає розташування агентства в самій Німеччині, що повідомляє істотну для адресата 
інформацію: Flugbörse Dachau, Flugbörse Unterföhring. По-друге, ергонім відображає 
спеціалізацію агентства на автобусних турах: Reisewelt Simperl Autobus und Reisebüro, 
Simon Riedl Omnibus Mietauto Reisebüro. По-третє, в ергонімі наявна інформація або про 
призначення поїздки для навчальних закладів, або про її освітній характер, що свідчить 
про мобільність молоді та популярність навчання закордоном: Feisinger Klassenfahrten, 
Global Education Tumulka, Studiosus Reisen München. По-четверте, ергонім містить апеля-
тив Business, який чітко окреслює цільову групу компанії (BTU Business Travel Unlimited, 
First Business Travel). По-п’яте, ергонім вказує на спеціалізацію агентства на спортивних 
турах, що знову-таки відображає наявний у суспільстві тренд на здоровий спосіб життя: 
Sun & Fun Sportreisen, Gesundheit und Reisen. По-шосте, ергонім містить інформацію 
про вузьку цільову аудиторію: Explorer Fernreisen (екзотичні поїздки), Carlson Wagonlit 
Travel (подорожі поїздом), Deaftravel (поїздки для глухих). Відображення нішевих цільо-
вих груп у назві, вірогідно, свідчить про глибину розвитку туристичного ринку в Німеч-
чині, який характеризується високим рівнем спеціалізації. 

Предмет діяльності позначається не лише прямо апелятивами із значенням «поїздка» 
або «відпустка», а й іншими локативними компонентами, вербалізаторами яких висту-
пають лексеми з географічною та метеорологічною семантикою: Islands and more, Travel 
Overland, Sky Travel Agent, Reisebüro Südwind. Дотичними до локативного компоненту 
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фрейму вважаємо використання таких мотиваторів, як фітоніми та зооніми, які позна-
чають типову для екзотичних країн флору та фауну: Lotus Travel Service GmbH, Palma-
Reisen Reisebüro. У цьому випадку до власне інформативного компонента додається 
символічний, адже певні тварини та рослини, як правило, відображають стереотипні 
уявлення про певні території. 

Продуктивною стратегією утворення ергонімів є використання в їхньому складі 
оцінних компонентів (35 ергонімів у нашому корпусі). При цьому слід зазначити, що 
аксіологічні значення в контексті ергонімії мають гетерогенний характер, оскільки оцін-
ка може бути спрямована або 1) на самого суб’єкта, або 2) на предмет його діяльності, 
або подекуди 3) стосуватися адресата. За нашими даними, у назвах турфірм вербалізу-
ються такі типи оцінки: загальна, утилітарна, емоційна та естетична. Загалом ергоніми 
з оцінною мотивацією реалізують у першу чергу персуазивну стратегію, хоча і містять 
інформативні дескриптивні компоненти в залежності від типу оцінки. Загальна оцінка 
стосується зазвичай або адресанта, або предмета діяльності і виступає чисто персуазив-
ним засобом. Зустрічаємо в цій функції власне оцінні прикметники як питомого, так і 
іншомовного походження: Feine Reisen, Good Times Travel, NettReisen. Крім того, оцін-
них значень набувають здебільшого запозичені дескриптивні прикметники із значенням 
належності до верхівки суспільства (Koeniger Reisen, Princess Cruises), або розмірів та 
розташування вгорі (Reisebüro Magnus, Summit Reisebüro). Загальна позитивна оцінка 
першості передається також відповідними числівниками: First Reisebüro, Prima Tours. 
У семантиці числівників додатково простежується значення винятковості, унікальності 
подорожі, тобто наявні емоційні конотації. Подібну комбіновану аксіологічну семантику 
має також ергонім Cosmic Reisen, у якому прикметник використано як гіперболу. Значен-
ня винятковості характерне для ергоніма DER Reisebüro, до складу якого входить озна-
чений артикль, який і передає оцінне значення унікальності, близьке за семантикою до 
вищерозглянутих числівників. Насправді характер мотивації цього оніма є складнішим, 
адже сам артикль інтерпретується як абревіатура від Deutches Reisebüro, тобто назва має 
подвійне прочитання, що збагачує її асоціативний потенціал та можливий перлокутив-
ний ефект – створення іміджу великої туристичної фірми, яка має унікальну пропозицію 
та працює по всій території країни. 

Прикметники зі значенням утилітарної оцінки водночас виконують інформативну та 
персуазивну функції. Вони описують ті якості та характеристики поїздок, які є бажаними 
в контексті туризму, створюючи для потенційних клієнтів зручності та задовольняючи 
їхні потреби, передусім, такі як швидкість пересування, обізнаність, широкий діапазон 
діяльності туроператорів: Fast Tours GmbH, Grenzenlos Reisen, MKN-Aktiv-Reisen. 

Основною ілокутивною силою використовуваних в ергонімах засобів емотивної 
оцінки є апеляція до мрій та часто неусвідомлених бажань потенційних адресатів, що 
націлене на створення або підтримання їхнього бажання перенестися зі світу буденних 
проблем у якісь екзотичні місця: Derpart Traumreisen, Escape Tours, Reisen Zum Geniessen. 
Відзначимо, що подібну функцію мають також топоніми інших країн, які контекстуально 
набувають аксіологічних значень. Естетична оцінка реалізується в разі використання в 
ергонімах 1) лексем із сфери мистецтва: Reise Sinfonie, Solamento Reisen, FM Touristik; 
2) назв мінералів: Binzer Perlen Ferienwohnungen; Crystal Collegium Travel. 
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Антропоніми належать до продуктивних мотиваторів ергонімів (82 випадки в на-
шому корпусі). Поширеним способом утворення ергонімів є поєднання в їхньому складі 
лексеми, яка позначає предмет діяльності, та антропоніма. Антропонім виконує іден-
тифікуючу функцію, вказуючи на власника агентства, у разі використання повного пас-
портного варіанту імені (Susanne Grube Reisekonzepte, ReiseMarkt Michael Massinger) або 
прізвища (Camacaris Reisen, Fischer’s Reiseservice GmbH, Güney Touristik). Крім того, у 
ряді випадків у складі ергоніма присутнє власне ім’я, яке не обов’язково позначає влас-
ника: Angela’s Reise-Schatulle, Albrecht Golf Travel, Ariana Travel. До цих двох ознак у 
поодиноких прикладах може додаватися також локативний мотиватор: Ruppert Brasil 
Reisebüro, Reisedienst Mooser München.

Ознака предмета діяльності, як вже зазначалося, є основною в номінації ергонімів 
туристичної сфери, однак вона не є обов’язковим компонентом їх семантичної структу-
ри. У 42 назвах у нашому корпусі цей мотив відсутній, натомість своє вираження зна-
ходять такі ознаки: 1) адресант, 2) місце діяльності, 3) оцінка, 4) символічні компоненти, 
5) термінологія сучасних технологій. Адресант позначається через повен ім’я (Acentesi 
Seyahat, Halbhuber Werner) або лише прізвище (Herrmann, Matjeschk). Про колективний 
(груповий) характер суб’єкта свідчить використання в назві двох імен: Kerler & König, 
Kinzel u. Badack. Місце діяльності типово позначається топонімом: East Sea, Іnitalia24. 
Оцінні мотиватори використовуються як окремо (BigXtra), так і в поєднанні з іншими 
(Eurostar, Expert-Concept). Відзначимо використання в першому прикладі графічних 
засобів мовної гри. Символічні мотиватори апелюють до культурних знань: Faust Tim, 
Ikaros, Nectar & Pulse. Використання в назві позначень сучасних методів комунікації є 
реалізацією інформативної функції, вказуючи на те, що компанія працює, насамперед, на 
Інтернет-платформах: ICUnet., In Mind Cloud. 

Ще одним засобом презентації суб’єкта діяльності є слоган, завдання якого поля-
гає в здійсненні впливу на адресата шляхом акцентування уваги на тих перевагах, які 
пропонує адресант. Простежуємо декілька стратегій утворення слоганів, які містять 
засоби впливу на потенційного клієнта і корелюють з описаними вище мотиваторами 
ергонімів. По-перше, у них використовуються особові і присвійні займенники першої 
та другої особи, що створює ілюзію існування контакту між адресантом та адресатом, 
і, відповідно, спонукає до взаємодії між ними: DER Reisebüro - WIR SIND FÜR SIE DA; 
Reisebüro litera – Ihr Partner bei Reisen in die ganze Welt. По-друге, у слогані окреслюєть-
ся спеціалізація компанії: Attika Reisen: Wir sind Griechenlend-Ferien; Boomerang Reisen 
Specialist fur Fernreisen. По-третє, слоган містить аксіологічну лексику, яка створює по-
зитивний імідж адресанта та його діяльності, як-от у випадку використання прикмет-
ників загальнооцінної семантики: Ariana Travel – Find your perfect holiday! Reisebüro 
Eberhardt – Richtig reisen. In die ganze Welt. Крім того, акцент у слогані робиться на про-
фесіоналізмі та обізнаності турагентів: Afrikarma Safaris: Wildnis. Hautnah; D & J Reisen 
personlich – kompetent- individuell. Релевантними у рекламі турагенств є чинник часу, 
який у сучасному світі має значну утилітарну вартість, та індивідуальний підхід: ARC 
Buchungsservice – wir schenken ihnen zeit!, BTU Business Travel Unlimited Your personal, 
24-hour travel assistant; Fenners – Reisen - Resien a la Karte. Ще однією утилітарною 
перевагою, увага на якій акцентується в слогані, є ціна: Deskas Reisen GbR Ihr Flug .... 
einfach gunstiger. Крім того, спостерігаємо численні випадки реалізації в слогані емоцій-
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ної (гедоністичної) оцінки: Bemex Reisen – Lassen Sie sich inspirieren; DIAMIR Reisebüro – 
Erlebnisreisen; Good Times Travel – enjoy Your Good times; HTS - Wir machen Urlaubsträume 
wahr!. Невербальний компонент також може залучатися до творення повідомлення, що 
спостерігаємо на сайті агентства Reise Sinfonie, де слоган Reisen unter einem guten Stern! 
розміщений на фоні вітрильника, що натякає на основний спосіб мандрівок у минулому 
та корелює з внутрішньою формою використаного в слогані прислів’я. 

Ще однією функцією слогана є метамовна, коли він пояснює ергонім, чия мотивація 
або є затемненою, або має множинний характер. Так, наприклад, слоган розшифровує 
абревіатурний складник ергоніма, який не надається до витлумачення без додаткових 
вказівок: STA Travel – It’s time to #StartTheAdventure. У ще одному подібному прикладі 
адресант обігрує багатозначну семантичну структуру ергоніма, висуваючи на передній 
план одну з інтерпретацій: Reisebar – fur alles was bereisbar ist.

Таким чином, проведений аналіз показав, що мотиваційні ознаки ергонімів турис-
тичної сфери мають гетерогенний характер. З одного боку, вони надають адресату необ-
хідну інформацію про характер діяльності суб’єкта, а з іншого – є засобами мовного 
впливу, зокрема, нав’язування певної оцінки, привернення уваги до компанії за допо-
могою засобів мовної гри тощо. Причому вага ілокуції в туристичній ергонімії є ви-
щою порівняно до інших сфер економіки, що, мабуть, і зумовлює широке використання 
іншомовних ресурсів як засобів виділення та прагматичної оцінки, а також звернення до 
засобів інших семіотичних систем.
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РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПРЕТЕРИТАЛЬНОЇ СИСТЕМИ СЕРБСЬКОЇ 
ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ ЯК ІННОВАЦІЙНЕ ЯВИЩЕ: 

ІМПЕРФЕКТ І АОРИСТ

Статтю присвячено аналітичному висвітленню процесу реструктуризації прете-
ритальної системи як інноваційному явищу в сербській літературній мові та ролі в ньо-
му синтетичних форм минулого часу дієслова – імперфекта й аориста.

Ключові слова: реструктуризація претеритальної системи сербської мови, імпер-
фект, аорист.

Окрім багатьох інших типологічних ознак, що об’єднують слов’янські мови, однією 
з релевантних рис є їхня подібність у галузі претеритальної системи. За відомим три-
елементним типологічним поділом слов’янського мовного простору, запропонованим 
Ю. С. Масловим, що зробив вагомий внесок у слов’янську аспектологію, сербська мова 
(поряд із хорватською) належить до найцікавішого, на думку вченого, «напіваористного» 
типу, що посідає проміжне становище між північнослов’янським «безаористним» типом 
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(до якого він зараховує українську, білоруську й російську мови) і так званою «аорист-
ною» групою (до якої відносяться болгарська і македонська мови) [див.: 10: 225–249; 13: 
245–254; 12: 83–96; 21: 315‒323; 22: 44–45]. 

Для сучасної сербської літературної мови характерною є чотириелементна систе-
ма минулих часів дієслова: дві аналітичні форми (перфект і плюсквамперфект) та дві 
синтетичні (аорист і імперфект), які, однак, неоднаковою мірою поширені на її теренах. 
Водночас помітною є тенденція до «експансії» перфекта як універсальної форми мину-
лого часу й до відчутного звуження сфери вживання імперфекта, меншою мірою – аори-
ста і плюсквамперфекта. Як констатує академік М. Івич, імперфект майже повністю зник 
із мови засобів масової інформації [7: 9–24]. Крім того, всі ці дієслівні форми минулого 
часу мають свою сферу застосування й по-різному функціонують в ареалі поширення 
сербської мови [26: 7–21]. 

У цьому відношенні сучасна сербська мова є значно архаїчнішою і консервативнішою, 
в усіх східнослов’янських мовах, що формують так званий «безаористний» тип, 
відбулася значна редукція в парадигмі дієслівних форм минулого часу. Аорист та 
імперфект рано втрачаються, а на зміну цій опозиції приходить опозиція у вигляді 
перфективно-неперфективної групи дієслівних форм, тоді як загальнослов’янський пре-
терит трансформується в простий претерит, котрий, власне, більше не може вважатися 
перфектом. «Основною аспектно-часовою опозицією в межах претерита тут є прете-
рит доконаного виду, який можна трактувати як своєрідний «глибинний» аорист: пре-
терит недоконаного виду – як «глибинний імперфект». Така опозиція функціонально 
використовується для розмежування двох основних планів оповіді: плану сукцесивності 
й плану одночасності ... (за допомогою форм аориста, перфективних із погляду часу, дія 
просувається вперед, а за допомогою форм імперфекта – затримується, уповільнюється)» 
[10: 235].

Актуальність дослідження граматичних засобів позначення минулого часу в сербсь-
кому художньому дискурсі обумовлюється насамперед тим, щосучасна парадигма 
порівняльно-історичних і типологічних досліджень вимагає переосмислення категорії 
часу взагалі і минулого часу, зокрема (поряд із категорією простору) як основних 
онтологічних категорій буття. Такий підхід, у свою чергу, диктує необхідність урахуван-
ня низки загальнонаукових вимірів їхнього дослідження та певних тенденцій тлумачення 
категорії часу в гуманітарних і точних науках. Такі параметри дають змогу окреслити 
обриси та структуру сегмента минулого часу поля темпоральності в сербській мові з 
урахуванням історичної динаміки формування сучасної конфігурації системи претери-
тальних часів і дієслівного виду.

Розвиток аориста й імперфекта – синтетичних претеритальних форм дієслова, успад-
кованих від праслов’янської мови, – був у сербській мові досить своєрідним і тривалим. 
Якщо про перфект із допоміжним дієсловом і так званий «усічений» перфект можна 
говорити як про претеритальні форми, щодо значення й функцій яких погляди лінгвістів 
є загалом суголосними, то питання щодо статусу імперфекта й аориста в сербській 
мові завжди відносилися до розряду неоднозначних.Із погляду семантики основне зна-
чення імперфекта зводиться загалом до позначення тривалої дії, що відбувалася вми-
нулому, незалежно від ступеня її закінченості, зазвичай паралельно з якоюсь іншою 
минулою дією. А. Мейє наголошував на тому, що слов’янський імперфект генетично 
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розвинувся із форми з експресивним значенням, а його утворення слід відносити до часу, 
коли протиставлення доконаного й недоконаного видів іще не було настільки чітким, 
як у слов’янських мовах історичної епохи. Утім, «коли минулий час став виражатися 
здебільшого формою на -lъ, імперфект виявився зайвим, оскільки

… виражав недоконаний вид цієї форми» [11: 218; 220].
На думку академіка М. Стевановича, ця форма, що утворюється від імперфективних 

дієслів, слугує для позначення дій, які зазвичай відбувалися одночасно або паралельно з 
якимись іншими діями в минулому (навіть якщо вони фігурують не лише в мікро-, а й у 
макроконтексті), чим обумовлено її пов’язаність із презенсом. Імперфект уживається для 
позначення минулих дій, особисто пережитих мовцем (конкретних або уявних), або ж 
тими особами, з якими він спілкувався. Показовим є те, що одночасність реалізації якоїсь 
іншої дії при цьому не завжди позначається претеритальною формою: на цю обставину 
часто-густо вказують прислівники або інші лексеми. Крім того, чи не найважливішою 
тезою при цьому, на нашу думку, є наступна: імперфект у мові П. П. Нєгоша зазвичай 
фігурує там, де його без спеціальних часових маркерів не можна замінити жодним іншим 
претеритальним часом [докладніше про це див., напр.: 19: 51–55; 57–58; 62–63; 65; 29: 
117–143].

Погоджуючись із тим, що зазвичай імперфектом позначаються пережиті мовцем 
(особисто або ж у широкому сенсі) дії в минулому, М. Стеванович справедливо заперечує 
необмеженість чи особливо значну протяжність дії, позначуваної імперфектом, як 
єдиний релевантний показник його своєрідності. Сутність значення імперфекта видатний 
сербський мовознавець найточніше визначає на тлі відмінностей цієї дієслівної форми 
минулого часу від інших, що виразно підкреслює специфічний, здебільшого відносний, 
характер її вживання і паралельність із іношою дією, що відбувається в доступному для 
огляду минулому.

Нагадаймо, що в лінгвістиці прийнято вважати, що мовний стандарт змінюється при-
близно раз на двадцять п’ять років. Аналізуючи рефлекси праслов’янських дієслівних 
форм у штокавському, чакавському та кайкавському діалектах, відомий дослідник Ф. По-
лянец іще в 30-і роки ХХ століття констатував, що імперфект у сербських діалектах 
зник майже зовсім [див.: 27: 200]. У середині минулого століття академік М. Стеванович 
підкреслював, що імперфект у сербській літературній мові взагалі перебуває на стадії 
зникнення, у зв’зку з чим він навів також основні історичні передумови його поступо-
вого зникнення: «Утраті імперфекта передував перехід його функцій у мові до інших 
часових дієслівних форм, самих цих форм або ж таких, що виступають разом певним 
детермінативним мовним знаком… І у зв’язку з цим необхіднозакцентувати на тому, що 
імперфект у випадках його подальшого вживання ніколи не з’являється як форма, пара-
лельно з якою в тій самій функції не вживався б який-небудь інший час, тобто час, що 
так само вживається у претеритальному значенні ... або ж дія, позначена якимось пре-
теритальним часом, якимось прислівниковим часовим маркером; ...імперфект має більш-
менш однакову семантико-синтаксичну вагу з віднос-ним, тобто, точніше, – історичним 
презенсом» [20: 102; 108; 110].

Суголосною констатації поступового зникнення імперфекта є й твердження 
академіка М. Івич (яке відноситься вже докінця ХХ ст.). Вона засвідчує подальше по-
глиблення цього процесу й майже повне зникнення імперфекта із мови публіцистики й 
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сучасних засобів масової інформації. М. Івич кваліфікує цю зміну як значний відступ від 
мовного стану часів В. Караджича [детальніше про див.: 7: 9–24]. 

Особливе місце в сучасній сербській мові посідають форми імперфекта від дієслів 
бити і звати се, до яких деякі лінгвісти додають ще й форму беше зове, здебільшого 
в питальних реченнях. При цьому в їхньому семантичному спектрі завжди наявні два 
компоненти: компонент значення теперішнього часу, що підтверджується можливістю 
заміни цієї форми презенсом, а також модальний компонент евокації, попереднього знан-
ня про щось [див.: 8: 255–264].

Отже, суттєвою особливістю імперфекта є відносний характер його вживання, а 
саме та обставина, що позначувана цією формою ситуація завжди розглядається через 
референційну точку, тобто попередній контекст, в якому виступає якасьінша форма ми-
нулого часу або ж темпоральний прислівник. Серед різновидів імперфекта зазвичай ви-
діляють: оповідний імперфект (що здебільшого утворюється від дієслів руху), ітератив-
ний імперфект (що означає регулярне повторення дії); гномічний імперфект тощо.

У ролі корелятів імперфекта в межах публіцистичного стилю найчастіше виступають 
відносний презенс і перфект, а «ситуації, які вводяться за допомогою імперфекта, роз-
глядаються зсередини, у процесі їхнього протікання, без фіксації ані їхнього початку, ані 
кінця, у той час, як, наприклад, за допомогою аориста розглядаються ситуації іззовні, як 
завершене ціле» [5: 221]. Причини майже повного зникнення імперфекта в розмовному 
мовленні і звуження його виживання в художній літературі мовознавці схильні шукати 
у площині аспектуальності: «Сербський імперфект – це аспектуально маркований час, 
оскільки він утворюється виключно від імперфективних дієслів. ... Основну причину 
його втрати в сербській мові слід шукати саме в морфологічному аспекті. ... На відміну, 
скажімо, від аориста, його можна повністю замінити перфектом, утвореним від дієслів 
недоконаного виду, а з огляду на семантику пережитості події мовцем – і наративним 
презенсом. ... З огляду на те, що форми беху і бејаху трапляються лише в назвах ... текстів, 
вони є стилістично маркованими» [там само: 227].

Симптоматичним є й те, що компаративним фоном для підкреслення специфіки 
й самобутності сербського імперфекта (та інших претеритальних форм), так само, як, 
зрештою, й аориста, часто-густо cлугують інші індоєвропейські та неіндоєвропейські 
мови [див.: 23: 5–10]. Інтерес становлять порівняння (форм) сербської мови, зокрема, з 
новогрецькою (як мовою сусідньої балканської країни) і деякими романськими мовами, 
завдяки чому семантичні й прагматичні відмінності між відповідними формами висту-
пають особливо рельєфно. Так, наприклад, якщо у сербській мові імперфект входить до 
групи застарілих форм, що перебувають на стадії зникнення, то в новогрецькій він є ча-
сто вживаним часом. Разом із тим, в обох мовах імперфект демонструє чимало спільних 
рис: описує тривалу, часто необмежену, дію, відбиваючи її ітеративність і частотність, 
а відмінності між уживанням імперфекта в різних мовах найкраще простежують-
ся на прикладах висловлювань, що мають позачасовий характер. Показовими є також 
дослідження, стосовні новітнього періоду, які в методологічному плані здійснено, так би 
мовити, в ракурсі розвитку двох сучасних мов, що донині не досліджувалося, а саме на 
ґрунті порівняння особливостей претеритальних форм індикатива в сучасній грецькій і 
сербській мовах, – їхніх спільних рис і відмінностей тощо з акцентом на тій обставині, 



167

що зв’язок між категоріями дієслівного часу, дієслівного виду й способу є основним дже-
релом проблем контрастивного аналізу різних систем [див.: 2: 77‒87; 15: 15‒35].

Показовий компаративний матеріал для вивчення сербського імперфекта надає фран-
цузька мова, відповідна форма має ширший спектр ужитку й не є такою експресивно на-
сиченою, як сербська [28: 5–35; 17: 123–136].

Порівнюючи характеристики сербського імперфекта з особливостями імперфекта в 
іспанській мові, яка зберігає чотири форми минулого часу (котрі вживаються згідно з пев-
ними канонами), сербська дослідниця Д. Велькович доходить, зокрема, такого важливого 
висновку: «Якщо ми порівняємо характеристики нашого (сербського – В. Я.) імперфекта 
з особливостями імперфекта, наприклад, в іспанській мові, у якій ця дієслівна форма 
активно вживається, то побачимо, що основною причиною його зникнення в сербській 
мові є саме наявність морфологічного аспекту» [5: 230].

Хоча аорист також виявляє тенденцію до занепаду, на відміну від імперфекта, 
лінгвісти засвідчують його статус у сербській мові як живої претеритальної форми. 
Звісно, слід мати на увазі, що в мовах, у яких названий претеритальний час зберігся, 
порівняно зі своєю початковою семантикою і формальноюбудовою він зазнав ряд змін, 
пов’язаних насамперед із ранньою втратою кореневого аориста тематичного типу. Інший 
різновид, так званий «сигматичний» аорист, згодом повністю витіснив перший тип у 
слов’янських мовах, де аорист зберігся [див.: 6: 237; 11: 199].

Українська дослідниця Т. О. Козлова зазначає, що в індоєвропейській прамові аорист 
«уживався на позначення будь-якої дії в минулому, часто такої, що відбулася в недавньо-
му минулому і має результат у теперішньому… Тобто це – дія чиподія, про яку мовець 
довідався з досвіду. Уживання аориста є обов’язковим для імплікації ідеї тривалості або 
наближення дії» [9: 350].

Із погляду семантики, а також у плані співвідношення й розмежування індикативного 
та релятивного вживання дієслівних форм минулого часу, на думку більшості лінгвістів, 
у сучасній сербській мові аорист зазвичай означає минулу дію, яка закінчилася безпосе-
редньо напередодні ситуації мовлення. Аорист демонструє тенденцію до утворення пе-
реважно від перфективних дієслів (проте іноді може утворюватися і від імперфективних 
дієслів) або ж усіченої основи презенса за допомогою двох видів закінчень. Так само, 
як в особових формах імперфекта, цей процес часто-густо супроводжується фоне-
тичними змінами. Відзначаючи своєрідність синтетичних форм минулого часу в 
південнослов’янських мовах на тлі західнослов’янських, український лінгвіст В. В. Чу-
мак слушно акцентує увагу на таких особливостях аориста й імперфекта: «У сербській, 
хорватській, болгарській і македонській мовах, на відміну від лужицьких мов, форми 
аориста можуть утворюватися і від інфінітивних основ недоконаного виду (серб. писах, 
писа, писа...). Форми імперфекта у сербській, хорватській, болгарській і македонській 
мовах, на відміну від лужицьких мов, утворюються від основ теперішнього часу дієслів 
недоконаного виду, напр.: серб. чувах, чуваше, чуваше, чувасмо, чувасте, чуваху…» [24: 
49; 59].

Попри те, що свого часу значення аориста було предметом дискусій, основними ком-
понентами значення цієї синтетичної форми минулого часу, на думку сербських лінгвістів 
ХХ – початку ХХІ століття є: позначення минулої дії; особиста (або опосередкована) 
пережитість дії мовцем і «занурення» у процес дії; співвіднесення з референційним ча-
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сом – із моментом мовлення або ж моментом, коли ведеться оповідь, у контексті більшого 
або меншого віддалення в часі дієслівної дії від референційного часу; стилістична й ек-
спресивна конотованість; наявність ефекту неочікуваності; неочікуваність; емоційне 
ставлення до дії тощо [див.: 16: 1–10; 20: 87; 64–66; 72–73; 75; 3: 113–126; 1: 253–261; 18: 
117–132; 30: 141–147].

Цікаві доповнення до цих спостережень, стосовні деяких нюансів значення аориста 
й певної переоцінки його семантичного спектра, знаходимо в сучасних дослідженнях 
сербського лінгвіста В. Й. Станоєвича. Так, зокрема, переглядаючи співвідношення 
семантичних і прагматичних характеристик цієї дієслівної форми минулого часу, він 
небезпідставно ставить під сумнів і, фактично, спростовує тезу Б. Арсенієвича про те, 
що аорист є «нульовим часом», тобто формою без часового значення (яке визначається 
одним зі складників комплексу {минуле, теперішнє, майбутнє}) [див.: 18: 120]. Автор 
висловлює теоретичну думку принципового характеру про те, що аористи «...навряд чи 
можуть означати щось інше, окрім минулого часу... Існує, однак, один виняток, і ним 
є дієслово отићи у прикладах типу: Одох, у яких мовець сповіщає про твердий намір 
виконати дію, хоча в момент мовлення й не рухається з місця, в якому він перебуває. 
Але, оскільки цей тип уживання зводиться лише до форм першої й, можливо, другої 
особи (однини або множини) цього дієслова і тільки до нього, прикладу Одох (Одосмо) 
недостатньо, аби довести систематичну здатність аориста вживатися також і для опису 
майбутніх ситуацій» [там само: 121–122].

До релевантних характеристик семантичного змісту сербського аориста в контексті 
сучасного динамічного підходу до його значення слід додати іще одну, також скориго-
вану В. Й. Станоєвичем. Ідеться про так звану темпоральну прогресію як здатність цієї 
синтетичної форми надавати низці речень, у яких він уживається, хронологічного поряд-
ку описуваних ним подій, тобто в кожному наступному реченні аористомпозначається 
подія, яка відбувається після дії, позначеної аористом у попередньому реченні. Слуш-
но відкидаючи перфективність аориста як єдину й обов’язкову передумову часової 
послідовності, В. Й. Станоєвич стверджує, що дискурсивний ефект темпоральної 
прогресії насправді близько пов’язаний із перфективним аспектом, проте констатує, що 
низка дієслів уформі аориста сприяє такому ефектові, але зовсім необов’язково його 
створює [там само: 5–7]. 

У наративному тек-сті зазвичай виділяються два загальні різновиди вживан-
ня аориста. Перший із них – секвенціальний (у низках предикатів із хронологічною 
послідовністю позначуваних ними подій, завдяки чому досягається стилістичний ефект 
загальної динамізації нарації, пришвидшення темпу оповіді, особистої пережитості 
дії мовцем), на фоні якого особливо явною постає різниця між характерними рисами 
аориста й перфекта перфективних дієслів, які не означають ані стилістичного ефекту 
особистої пережитості подій мовцем, ані відтінку часової прогресії. Самостійне ж ужи-
вання аористів, не репрезентуючи часової прогресії, зазвичай створює низку інших дис-
курсивних стилістичних нюансів: експресивності діалогу, ефектів неочікуваності й по-
диву, надання особливої важливості подіям тощо [18: 4–10].

Попри те, що аорист із погляду названих параметрів не є незамінною часовою фор-
мою, його не спіткала доля імперфекта, який майже зовсім вийшов з ужитку. Перекон-
ливу відповідь на запитання, чому ж аорист є ще дуже далеким від зникнення й усе-та-
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ки виживає, знаходимо у змістовних працях сербських лінгвістів новітнього періоду. У 
цьому контексті до уваги, зокрема, беруть наступні чинники: аорист і характер часового 
проміжку між дією й моментом мовлення (який у психологічному сенсі є незначним, 
що спричиняє пережитість дії мовцем як щось особливо актуальне); емоційна реакція 
й пережитість дії мовцем як обов’язковий, а не факультативний ефект; функціонування 
аориста в заперечних реченнях, де він часто-густо створює ефект неочікуваності. Важли-
вим чинником є також специфіка вживання аориста в експресивних запитаннях, де поряд 
із функцією вимагання інформації від співрозмовника він має й прагматичний нюанс, 
що полягає у висловленні ставлення мовця до змісту запитання й супроводжується не-
терпінням, жалем, злістю, докором, схвильованістю тощо. На «витривалість» аориста 
впливає і його здатність іноді істотно впливати на інтерпретацію значення присудка, а 
також можливість його модального використання для позначення майбутніх дій, осо-
бливо для висловлення впевненості або твердого наміру щось зробити. Тому існування 
аориста, зокрема в сучасній розмовній мові, а також у сербськомухудожньому дискурсі, 
лінгвісти мотивують здебільшого його семантичними, а не прагматичними характери-
стиками. Це, зокрема, емоційне особисте ставлення мовця до висловленого, особливо до 
подій, які відбулися недавно (чим він спонукає й співрозмовника до такої ж емоційної 
психологічної реакції) напротивагу, приміром, фактографічному й нейтральному 
перфектові. Отже, на перший план тут виходить контекст і особисте ставлення мовця до 
сказаного [див.: 4: 156–158; 160–169].

Наголошуючи на тому, що модель літературної мови Вука Караджича було створе-
но понад 150 років тому, відомий чорногорський і сербський лінгвіст Б. Остоїч слуш-
но вважає абсолютно очевидним те, що протягом такого тривалого періоду відбулися 
інноваційні зміни, стосовні також морфосинтаксичних рівнів мови. Дослідник констатує, 
що розвиток літературної мови протягом усіх періодів її розвитку підпорядковано двом 
протилежним тенденціям – тенденції збереження успадкованої мовно-літературної нор-
ми і тенденції моделювання чинної норми. На думку Б. Остоїча, існують дієслівні форми, 
однаковою мірою притаманні всім функціональним стилям, серед яких він виділяє, зо-
крема, повну форму перфекта, кваліфікує як стабільне й таке вживання дієслівних форм, 
що є «функціонально специфікованими» й належать лише до певних функціональних 
стилів, а саме: перфект без допоміжного дієслова є стабільною граматичною категорією 
в літературному стилі й експресивно конотованому розмовному мовленні. Серед інших 
важливих підсумків – і висновки щодо характеру функціонування інших претеритальних 
форм дієслова: у новітній час характерною рисою сербської мови стає дедалі рідше вжи-
вання імперфекта, плюсквамперфекта й аориста. Від часів Вука Караджича сфера вжи-
вання імперфекта постійно звужу-валася, тож у 40‒50 рр. ХХ століття його втрата стала 
вельми відчутною. У новітній час тенденція до рідшого вживання імперфекта, плюсквам-
перфекта й аориста перетворюється на загальну характерну ознаку сербської мови.

Помітною рисою сучасної сербської мови є вживання імперфекта замість презенса 
з метою «м’якшої» подачі повідомлення. Це також паралельне використання аориста й 
презенса від дієслів доконаного виду на позначення дій, що відбулися у визначеному ми-
нулому, в інформаційно-діловому й адміністративному стилях, у газетних повідомленнях, 
наукових розвідках тощо [детальніше про це див.: 14: 90–91; 92–93]. Підсумовуючи, 
Б. Остоїч констатує, що «стабільність часових форм залежить від різних умов, і їхні по-
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казники не є пов’язаними з частотою вживання, або ж не є такими у більшості випадків. 
Вони криються у площині їхньої функціональності... Складна система часових форм, 
яка ... залишалася у спадок від часів Вука, більшою чи меншою мірою ще існує, проте 
деякі форми в практиці літературної мови ... дедалі більшою мірою приречені на зник-
нення і нині є, принаймні у більшості регіональних сфер і функціональних стилів літе-
ратурної мови, одним із типових прикладів нестабільності. Вони не є застарілими, не є 
архаїзованими, проте, – і ми в цьому впевнені, – будуть витіснені формами, котрі нині є 
набагато частотнішими» [14: 89]. 

Оже, триває складний і багатовекторний процес: продовжується витіснення плю-
сквамперфекта, зникають обидві синтетичні претеритальні форми – імперфект і аорист, 
однак першим «під удар» потрапляє імперфект, і ця тенденція охоплює їх не одночасно, 
а поступово.
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теритальной системы как инновационного явления в сербском литературном языке и 
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Ключевые слова: реструктуризация претеритальной системы сербского языка, им-
перфект, аорист.

Yarmak V., candidate of Philology, associate professor, senior researcher O.O. Potebnya 
institute of Linguistics of the National academy of sciences of Ukraine, Kyiv

RESTRUCTURATION OF THE LITERARY SERBIAN PRETERIT SYSTEM AS AN 
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The article deals with an analytical interpretation of the preterit system’s restructuration 
process as an innovative phenomenon of the literary Serbian language, as well as of the role 
played in it by synthetic past tense forms: Imperfect and Aorist. 
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РЕФЛЕКСИ ФРАНЦУЗЬКОГО ЕТНОНІМА ЯК ВТОРИННІ НАЗВИ 
В СЛОВ’ЯНСЬКИХ ТА ГЕРМАНСЬКИХ МОВАХ 

(НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, ПОЛЬСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ)

 У статті у зіставному плані розглядаються лексичні деривати від французького 
етноніма в українській, польській і  англійській мовах. Основну увагу  приділено їх семан-
тиці. Аналізуються спільні й відмінні риси їх смислового розвитку. 

Ключові слова: етнонім, апелятив, семантичний розвиток.
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 0. Французька мова, культура, реалії, спосіб життя знайшли своє відображення в 
інших мовах у вигляді запозичень, кальок, тощо. Окреме місце серед них займають етно-
німи й відетнонімні лексичні одиниці, пов’язані з найменуванням французького етносу 
та його представників. Вони поповнюють лексичний склад мови-реципієнта, а також ви-
ступають основою для утворення нових слів як джерело вторинної номінації. Пропоно-
вана розвідка є спробою дослідження семантичних процесів, які стосуються апелятивації 
французьких етнонімів в українській, польській, англійській мовах. Метою є виявлення 
спільних та відмінних рис в семантиці цієї тематичної групи лексики у слов’янських та 
германських мовах. При аналізі мовного матеріалу застосовуються описовий та зістав-
ний методи лінгвістичних досліджень. 

 1.1. Українські етнонімні найменування французи, француз, француженка є запо-
зиченнями з французької мови через посередництво німецької (н. Franzose від ст.фр. 
François) [11 (4: 128)]. В сучасній українській літературній мові лексеми вживаються 
у власне етнонімному значенні як назва етносу та окремого його представника. Давні 
форми хранцуз (Як творив Господь... народи, зробив москалів, хранцузів, татар (Драг. 
194)) [5 (4: 412)], французка ‘француженка’ [10 (2: 1030)]. В лексикографічних джерелах 
також зафіксовано (зменш). французик як пестливе [16 (10: 641)].

 Пов’язують з назвою французького етносу давнє, запозичене, як уважають, з німець-
кої мови, пранцибер (заст.) ‘чисте срібло, вижга’, також пранщибер ‘те саме’ (ймовірно 
від нвн. Franzsilber ‘французьке срібло’, що складається з основ слів Franze ‘француз’, 
Silber ‘срібло’) [11 (4: 554-555)]. Зв’язок лексеми з французьким етнонімом, зрештою 
опосередкований, зважаючи на її формальну сторону, навряд чи усвідомлюється носіями 
української мови.

 Прикметник французький має значення ‘належний французам, Франції’: Його 
вживання в українській мові переважно стосується таких тематичних сфер як геогра-
фія (французький берег), історія (французька нація, французька революція), філософія 
(французька демократія), культура, мистецтво (французька література, музика; фран-
цузький живопис) тощо. Слово означає також ‘такий, як у французів, у Франції; власти-
вий французам, або який походить з Франції’: французька книжка, французькі звичаї [16 
(10: 641-642)], зустрічається у таких вільних словосполученнях як французька кухня, 
французькі парфуми, французька косметика тощо. Тут ад’єктив вказує на належність до 
французького етносу, й, певною мірою, імпліцитно – на якість та певний оцінний рі-
вень – як правило, позитивний. 

 Як побутово-термінологічні зафіксовані сталі словосполучення, що є апелятивами, 
назвами предметів, реалій, що прийшли від французів, або уявляються такими, а їхня се-
мантика є прозорою для української мовної спільноти: французька булка ‘невелика біла 
булка подовженої форми’ французький ключ ‘розвідний гаєчний ключ’ (модель ключа 
винайшов і запатентував у 1837 р. француз Ле Руа-Трібо; варіант ключа, модифікований 
Петтером Юхансоном у 1892 р. довгий час називався «шведським»); французький замок 
‘вид внутрішнього автоматичного замка’ [16 (10:641)], французьке тісто, французька 
салатка ‘овочева, на зразок олів’є’ [20: 760], французький бульдог ‘порода собак’, су-
часне французький манікюр ‘особливий вид манікюру’ (який, за деякими свідченнями, 
прийшов з Північної Америки й відомий як френч манікюр) .
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 1.2.1. Окремі апелятиви, співвідносні з французьким етнонімом, відмічено в укра-
їнській діалектах: подільське френзоля ‘булка-батон’ [3: 98], херсонське, бойківське 
фрaнзоля ‘булка, що має форму батона’ [5 (4: 379); 6: 600], бойківське французи ‘рвані 
галушки’ [13 (2: 333)] (останнє – асоціація зі способом приготування подібної страви чи 
тіста французами?). 

 1.2. 2. В лексикографічних джерелах зафіксовано розмовні й діалектні апелятиви, 
пов’язані з французьким етнонімом етимологічно, що належать до застарілої лексики 
і є назвами хвороби: франца, франци, франця; пранці, пранець ‘венерична хвороба, си-
філіс’. Лексеми відносять до запозичень з польської мови, де franca (мн. france) означає 
‘сифіліс, пранці’ й походить від нвн. Franzen, Franzosen ‘сифіліс, пранці’, яке з’явилося в 
результаті скорочення первісного Franz(os)enkrankheit, буквально ‘французька хвороба’, 
‘сифіліс’ [11 (4: 555)]. В.В. Жайворонок пояснює походження й семантику слова так: 
«Пранці — народна назва сифілісу; нібито занесена в Європу матроса ми з Гаїті і звана 
з XV ст. «фран цузькою»; у народі ця назва набула варіантної — франці, але у вимо ві 
— пранці» [9:478]. Старе франца ‘сифіліс’ відносять ще до 1627 р. [11 (IV: 555)]. Пор. 
Франца - хороба блудныхь [17 (2: 456)]; Людей їдять пранці, нужда, горілка (Коцюб., 
П, 1955, 233); Привезли її [хворобу], кажуть, із Франції і звуть по-народному - пранці 
(Еллан, 1,1958,167) [16 (7: 516)].

Відетнонімний апелятив франца (згруб., зневаж., заст.) відмічено також у значенні 
‘людина, хвора на сифіліс’: Ца франца нищасна уже не одного заразила…[6: 600].

Розвиток семантики лексеми пранці, пранець в окремих діалектах української мови 
свідчить про її спеціалізацію в напрямку народної медичної термінології. Так у «Словни-
ку діалектної лексики говірок сіл південно-східної Полтавщини» пранц (переважно мн. 
пранці) наведено з позначкою мед. ‘фурункул’ [14: 73]. Значеннєвий план слова, отже, 
не відходить від семантичної ознаки ‘хвороба, що пов’язана з висипаннями на шкірі’, 
але називає вже інше захворювання. Як формальну й семантичну паралель тут можна 
навести російське діалектне фрянка ‘чиряк, нарив; сифіліс’ (д.-рус. френчуга ‘те саме’), 
що походить від *франка ‘француженка’ [19 (4: 209)]. 

 Етимологічний зв’язок уже українських народних медичних термінів франца, пран-
ці, пранець з французьким етнонімом носіями мови навряд чи усвідомлюється. З часом 
втрачається і їхнє термінологічне навантаження. Це підтверджує, зокрема, «Словник за-
хіднополіських говірок», де лексема пранц подається уже у значенні ‘я к а с ь хвороба 
(?)’ (розрядка Л. А.) [1: 483].

 «Лексикон львівський: поважно і на жарт» поруч із термінологічним медичним на-
водить лексему франца у переносному значенні ‘біда, лихо’ [20: 760]. Вкажемо також на 
лемківське француватий у значенні ‘поганий, важкий, несприятливий (про умови життя, 
характер людини й т.-ін.)’ [18: 325]. Утім подібний смисловий перехід не випадковий, 
адже хвороба завжди асоціюється з лихом і бідою. Закономірність такого семантичного 
розвитку лексеми підтверджують, зокрема, й приклади з інших мов. Так, в російських 
говорах (смоленських) пранець, пранцы, зафіксовано у значеннях ‘сифіліс, французька 
хвороба’, ‘погана хвороба’, а також ‘злидні, голод’, пор. пранцы есть – ‘потерпати від 
голоду’ [8 (4: 697)]. Порівняймо також англійську назву іншої хвороби – the plague, що у 
своїй смисловій структурі поєднує значеннєві ланки ‘чума, моровиця’ й розм. ‘лихо, бич, 
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кара, досада, занепокоєння’ [2 (2: 152)]. Вкажемо й на французьку лексему le mal n, що 
означає 1) ‘зло, шкода’; 2) ‘горе, біда’; 3) ‘біль, хвороба’. 

 Дещо ізольованим в смисловому плані може видатися відмічене в поліських говорах 
пранець ‘шкідлива, неслухняна дитина’: Ja тебе, пранец, jек лайну, скрутисца [12: 89]. 
Похідний прикметник пранцивий у значенні ‘бешкетливий, неслухняний’ зафіксовано й 
у західнополіських говірках: Гетий хлопиц’ вел’ми пранцивий [1: 438]. Проте така зміс-
това ланка теж є характерною рисою семантики слів з мотивуючою ознакою ‘хвороба’. 
Підтвердження типового характеру подібного смислового переходу знаходимо, зокрема, 
в російській мові, де смоленське діалектне пранцеватый ‘хворий на сифіліс’ означає 
‘шустрый, бойкий’. Для зіставлення можна навести прикдад семантичної будови й іншої 
російської лексеми – пралик, що теж є народною назвою хвороби: пор. пралик (півд.-
рос.): 1) ‘паралич, прострел’; 2) ‘баловник, озорник’ [16: (31: 65 – 66)].

 Наведені мовні факти дозволяють говорити про те, що обговорювані лексеми фран-
ца, пранці, пранець втрачають зв’язок із первинною етнонімною ознакою, а їхній подаль-
ший розвиток визначає семема хвороби, що й стала домінуючою у їх смисловій струк-
турі. Саме вона й скеровує семантичну еволюцію генетично відетнонімих апелятивів 
відповідно до напрямів, характерних уже для іншої тематичної групи лексики.

 1.3. На окрему увагу заслуговують три українські ботанічні терміни: францовник 
«герань, Geranium pratenze L», він же францівник; францівник «трилапчаста підліска, He-
patica triloba chaix» та францювате зілля «вербозілля звичайне, Lisimachia vulgaris L.». 
Вони представлені в «Етимологічному словнику української мови» як слова неясного 
походження [11 (6: 127)]. Однак зауважимо, що в мові відомі народні найменування рос-
лин, семантично мотивовані за назвами хвороби, в лікуванні яких вони застосовуються. 
Так, францювате зілля, Lisimachia vulgaris L., воно ж вербозілля звичайне, використо-
вується при лікуванні венеричних хвороб та цинги, як засіб, що прискорює загоювання 
ран. Рослину застосовують при лікуванні й інших хвороб, зокрема шлунку, і вона має, 
відповідно, й інші народні найменування – рос. животник, білорус. жывотнік, кішок 
(семантична мотивація – за назвою хвороби, яку лікує) [Джерело: http://zhelva.narod.ru/
photo5/l-vulgaris.htm]. У зв’язку зі сказаним етимологія терміна францювате зілля ви-
дається досить прозорою і пов’язаною з народною назвою хвороби франца ‘сифіліс’ і її 
похідними (нагадаємо значення прикметника пранцюватий ‘венеричний’).

 Що ж до ботанічного терміна францовник «герань, Geranium pratenze L.», він же 
й францівник, то про лікувальні властивості рослини, яку він позначає, сказано, що її 
застосовують для лікування екзем, ран, що гнояться, та виразок [Джерело: http://www.
belena.biz/g/geran.htm]. Отже, тут так само назва рослини, відповідно до закономірних 
моделей семантичного розвитку, цілком імовірно пов’язана з найменуванням хвороби 
(франца ‘сифіліс’), яка виявляється, зокрема, виразками та висипаннями.

 Те ж саме можна сказати й про рослинну назву францівник – «трилапчаста підліска, 
Hepatica triloba chaix». Препарати, виготовленні з рослини, допомагають при лікуванні 
фурункульозу й різних висипань. Фітонім зафіксовано й у говірках Бойківщини поруч із 
народним медичним терміном франца ‘сифіліс’ [13 (2: 333)].

 2. 1. Етнонімна назва Francuz в польській мові, як і в українській, походить від 
німецького Franzose ‘француз’ [25 (1: 771)]. Лексема називає як етнічну спільноту в 
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цілому – мн. Francuzi, так і окремих її представників ‒ Francuz ‘француз’, Francuzka 
‘француженка’. 

 Французький етнонім в лексичній системі польської мови розвиває свою смислову 
будову, стає багатозначним, утворює апелятиви. Так, він може називати осіб за їх занят-
тям, професійною ознакою, що певним чином пов’язані з французькими реаліями: у мові 
ХІХ ст. п. francuz ‒ ‘учитель, гувернер з Франції’, francuzka ж. р. ‒ ‘гувернантка, бона з 
Франції’. Лексему francuz зафіксовано і як ‘власник ресторану з французькою кухнею’: 
Pojedziemy па коlаcię do francuza. [Ibid.]. В сучасній мові у шкільному жаргоні слово 
означає ‘учитель французької мови’. Етнонім набуває й «кулінарних» значень: пор. fran-
cuz ‘звичайна, ординарна булка’, заст. ‘французьке вино’[25 (1: 771); 23: 966-967].

Обговорювані апелятиви розширюють свою семантику також у напрямку терміноло-
гії, зокрема млинарської, будівельної. Так, п. francuz відмічено у значенні ‘мельничний 
жернов, заграничний, особливий, з кварцевої каменоломні, що у Франції’ [25 (1: 771)]. 
Йдеться про перенесення назви представника етносу на предмет, пов’язаний з етносом, 
за певною спільною ознакою, тут – за походженням, ‘із Франції’. Додаткового апелятив-
ного значення набуває й етнонімна форма Francuzka, уже згадувана як ‘гувернантка, бона 
з Франції’: вжита у переносному значенні, лексема стає будівельним терміном, називає 
‘вид деревини для будівництва’ [Ibid.]. 

 Апелятив зафіксовано також як побутову назву комахи, таргана: пор. francuz тарган’. 
Cиноніми інсектоніма у польській мові теж відетнонімні: prusak, persak (лат. blatta ger-
manika) [25 (1: 771); 23: 966-967]. Порівняймо також, з огляду на типовий семантичний 
факт, укр., рос. прусак ‘тарган’.

Лексемі francuz були властиві й пейоративні змістові ланки: слово уживалося як 
жартівливе, зокрема для називання домашньої тварини – ‘кабан, порося (із за свого ве-
реску)’ [25 (1: 771)]. Тут, безумовно, присутнє перенесення значення, що базується на 
порівнянні – верещить, як француз. В основі, очевидно, образ чужого, тут француза, що 
розмовляє мовою, незрозумілою (отже «поганою», можливо надто швидкою або гучною, 
або ж невнятною), значить ‘верещить’. Сюди ж може додаватися негативне сприйняття 
самого носія мови, француза, із-за певних асоціацій. Як семантичну аналогію можна 
навести український розмовний вираз верещати про щось або про когось, верещати по-
англійськи та ін., що має конотацію з негативним ставлення до мовця або до форми чи 
змісту його висловлювання.

 В польській мові ХІХ ст. апелятив francuz [frajcuz] уживався для означення люди-
ни, що хворіє на венеричну хворобу, сифіліс, яку поляки асоціювали з французами: Tłum 
nieszсzęsliwych francuzów, jak nazywano złosliwie tych chorych, dotkniętych cierpieniem. [Ibid.]. 
Як назву хвороби польське Francozy (мн.) ‘сифіліс’ відмічено уже в першій половині 16 ст. 
[22: 127]. Вкажемо й на давню лексему Franca, первинно ‘француженка’, яку зафіксовано 
також як назву венеричної хвороби (еліпсис від Рапі Franca). Вираз franca pomorska озна-
чає ‘цинга’ [25 (1: 771)], тобто називає вже іншу хворобу (за асоціацією з дещо подібними 
зовнішніми проявами). Отже, значення лексеми розширюється за рахунок розвитку семе-
ми ‘хвороба’ до найменувань різних захворювань. (Порівняймо також укр. пранці ‘сифі-
ліс’, полтавське пранець ‘фурункул’, рос. пранцы ‘золотушна висипка, короста’ тощо).

 Етнонімну форму зафіксовано й у переносних значеннях, в основі яких лежать певні 
уявлення про поведінку й характеристики представників французької спільноти, звідки 
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Francuz – ‘чепурун, франт, дженджик’; ‘елегантний чоловік’; ‘сптритна людина, сприт-
ник’ [25 (1: 771)].

 Конотацію неприязного ставлення до особи має ентнонімна форма Francuzika ‘фран-
цуженка’, яку відмічено як зневажливу [23: 965].

 2. 2. В утворенні нових найменувань бере участь прикметник francuski, що означає 
‘той, такий, що стосується французів, Франції’, походить з Франції, такий, як у Франції’. 
В польській мові присутні двокомпонентні словосполучення різної тематичної належ-
ності з ад’єктивом francuski, що уживаються як побутові терміни: klucz francuski (або 
francuz) ‘французький ключ’; obcas francuski ‘франузький каблук (високий і тонкий)’; 
walka francuska спорт. ‘французька класична боротьба’; сiasto francuskie ‘листкове тіс-
то’; kluski francuskie ‘французькі галушки, кльоцки з тіста з додаванням жиру й збитих 
білків’ [Ibid.]; szynka francuska ‘французька шинка’, заст. choroba francuska (niemoc fran-
cuska, ospa francuska) ‘сифіліс’ [25 (1: 771)], ogród francuski, park francuski ‘сад, парк у 
французькому стилі з геометричними формами простору й зелених насаджень, багат-
ством водних об’єктів і садових скульптур’ [28]. 

 З певним уявленням про французів пов’язаний і вираз francuski piesek (дослівно 
‘французький песик’), що набув образного значення ‘ніженка, пестунчик’ [25 (1: 771)]. 

3.1. Для найменування французів як народу, нації в англійській мові вживається the 
French, the French people збірн. ‘французи; французький народ’. Один представник фран-
цузького етносу позначається складними словами Frenchman ‘француз’, Frenchwoman 
‘француженка’. 

 В процесі семантичної еволюції етнонімна лексема Frenchman ‘француз’ набуває 
апелятивного значення – ‘французьке судно’ [27: 909]. Щодо вказаної значеннєвої ланки, 
то варто зауважити, що смисловий перехід ‘етнонім > назва судна’ властивий для відет-
нонімних утворень і в інших мовах: пор. рос. француз ‘судно з Франції’, фр. norvégienne 
‘норвезьке судно’. 

 Прикметник French ‘французький’ уживається в англійській мові на позначення 
всього, що стосується Франції (її території, мови, культури, історії), французів (їх ха-
рактеру, звичаїв, побуту): French art ‘французьке мистецтво’, French Canadian ‘канадець 
французького походження’, French lesson ‘урок французької мови’ тощо і має загально-
вживаний характер. Лексема виступає і як лінгвонім й означає ‘французька мова’: to 
speak French ‘розмовляти французькою мовою’; Canadian French –‘канадський варіант 
французької мови’. 

Лексикографічні джерела фіксують також англійське діалектне значення ад’єктива 
French , яке має конотації з ‘чужим, не своїм’, а саме ‘uncommon, foreign; незвичний’, 
іноземний’ [24: 908]. (Порівняймо відповідні семантичні процеси в інших мовах, зокре-
ма рос. французское платье заст. ‘немецкое, общеевропейское, нерусское’ [7 (4:538)].

 Ад’єктив French входить до складу численних двокомпонентних словосполучень, 
які стали апелятивами й стосуються різних галузей життя й господарства англомовної 
спільноти. Так, французи довгий час уважалися законодавцями в галузі моди, тому не 
дивує присутність в англійській мові побутових термінів, асоційованих з французькою 
культурою, що належать до кравецької справи, пор. French chalk ‘кравецька крейда; жи-
ровик, мильний камінь’; French curve ‘лекало’; French cuff ‘відкладна манжета’; French 
seam ‘французький шов’, French hem ‘кайма, підрублюваний шов’ тощо.
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Поповнюють термінологію будівництва й архітектури French roof ‘мансардний дах’, 
French sash ‘віконний перепліт, що доходить до підлоги’, French window ‘двостулкове ві-
кно (до підлоги), балконні двері’, French door ‘засклені стулчасті двері’, French tile ‘фаль-
цьована черепиця’, French drain ‘дренажна канава’, French nail ‘дротяний цвях’ та ін.

 Французи відомі в Європі й світі своїми кулінарними здібностями й уподобаннями, 
тому не випадково в англійській присутні такі назви страв, напоїв, кулінарних виробів як 
French brandy ‘коньяк’; French vermut – ‘сухий вермут’; French pastry ‘тістечко’; French 
roll ‘французька булочка’; French bread ‘(довгий) батон; рогалики, булочки’; French dress-
ing ‘французька приправа’; French toast ‘грінка’ тощо.

 Прикметник French у складі сталих словосполучень входить до назв рослин, зо-
крема овочів і фруктів: French turnip, ‘брюква’; French bean ‘квасоля звичайна’; French 
leek ‘цибуля порей’; French peppin ‘сорт ялбук’, French warden ‘сорт груш’, French plum 
‘різновид сливи’, French berry ‘Avignon berry’; French nut волоський горіх, плід Juglans 
regia [26 (4: 532)], French mulberry – біла шовковиця; French chestnut ‘каштан, плід’, він 
же Spanish chestnut та ін. [27: 908 - 909]. 

 Мотивація таких назв може не зберегтися, а може бути й прозорою. Так зокрема, тер-
мін French plum, Prunus domestika називає різновид сливи, що експортується з Франції 
[26 (4: 532)]. French leek – ‘цибуля порей’, найбільшу ж кількість такої цибулі вирощують 
в Західній Європі насамперед у Франції. Прозорим видається й рослинний термін French 
berry, що має й іншу назву, пов’язану вже з французьким топонімом – ‘Avignon berry’.

 Серед рослинних термінів численні назви трав, квітів, злаків, дерев: French grass 
бот. ‘еспарцет’; French coalip ‘первоцвіт, баранчики’; French pink, волошка’; French mal-
low різновид мальви; French rose ‘троянда звичайна, що входить до фармакопеї й пе-
люстки якої використовують для виготовлення парфумів’ [Ibid.]; French bracken ‘папо-
роть королівський’; French sage - ‘Jerusalem sage, різновид шавлії’ [27: 908-909], French 
rice ‘пшениця полба, двозернова пшениця’ [24: 980]; French wheat (букв. ‘французька 
пшениця’) ‘гречка’; [26 (4:532)] та багото інших.

 Звернімо увагу на присутність ознаки ‘червоного’ у семантиці рослиних назв: пор. 
French honeysuckle – ‘червона валеріана’; French spinach ‘Red goosefoot, лапчатка гуся-
ча червона’; French marіgold (буквально ‘французькі нагідки, чорнобривці’) – ‘трава з 
сильним запахом, що має великі головки червонуватих квітів’; [27: 908]. Зауважимо, що 
поєднання семем ‘французький’ і ‘червоний’ стосується й відетнонімних апелятивних 
утворень у слов’янських мовах, пор. рос. заст. француз ‘червоний ситець’ [19 (4: 206)]; 
болгарські рослинні назви френски патладжан (звич. мн.) ‘червоний баклажан’, ‘томат, 
помідор’, френско грозде, ‘смородина червона, порічка червона’.

 В найменуваннях рослин можна відмітити й кореляцію смислових компонентів 
‘French’ і ‘European’, пор. French jurse, Ulex europeus ‘улекс европейський, колючий дрок 
(він же в рос. мові англійський дрок); French tamarisk ‘тамариск европейський’, French 
sorrel Oxalis Acetosella – ‘европейський садовий щавель’ [27: 908] тощо. Принагідно зга-
даймо уже наведене French у значенні ‘uncommon, foreign; незвичний’, іноземний’. За-
уважимо також, що аналогічне семантичне явище зафіксовано і в слов’янських мовах, 
порівняймо уже згадуваний мовний факт: рос. французское платье у значенні ‘немецкое, 
общеевропейское, нерусское’. 
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 Відетнонімний прикметник French входить до назв представників тваринного світу: 
тварин, їх породи (French nude ‘гнідий кінь’, Fench silver ‘домашній кріль французької 
породи, що має підшерстя голубуватого кольору й сріблястий верхній волосяний покрів’) 
[Ibid.]; птахів (Frenchman ‘куріпка з червоними ногами’ [Ibid.], French ple ‘великий чуба-
тий дятел’ [24: 980)]); риб (French guarnard ‘вид дрібної рибки яскравочервоного кольору, 
поширений в Східній Атлантиці’; French ray ‘риба скат з надряду хрящових риб’; French 
sardine, French sole ‘різновид камбали або палтуса’ в американському варіанті European 
sole); комах (French fl y, Cantharides, вона ж Spanish fl y [26 (4: 532], ‘шпанська мушка’).

Як приклад пошуку семантичної мотивації висловимо деякі міркування щодо зазна-
ченого вище інсектоніма French fl y (буквально ‘французька мушка’), яка цілком може 
бути пов’язаною з певними історичними фактами. Так, ще з давніх часів на Сході і в 
Європі ліки, виготовлені з сухої комахи, були відомі як сильний афродізіак й досить ши-
роко використовувалися аж до ХХ ст. Особливо популярними вони були серед вищих 
верств населення у Франції другої половини 17 ст. Крім того, їх також застосовували 
у лікуванні «французької хвороби» на певних етапах захворювання. [Джерело: https://
earlymodernmedicine.com/crime-sex-and-the-spanish-fl y/; https://en.wikipedia.org/wiki/
Cantharidin]. Сюди ж можна додати поширене уявлення про начебто особливу сексуаль-
ність французів.

У світі широко відомий французький живопис, тому не дивно, що компонент French 
входить до складу численних найменувань кольорів і відтінків, назв фарби певного ко-
льору: French ocher ‘жовта охра’; French ultramarine ‘french blue, французький синій, 
паризька лазур’; French vermilion ‘сильний дуже яскравий аж до червонуватого оранже-
вий колір, червоніший і темніший від мікадо’, French green ‘спокійний жовтуватий зе-
лений колір’, також French gray, French beige тощо [27: 908-909]. Як типову семантичну 
паралель «етнонімний прикметник – відтінок, різновид кольору» нагадаємо Indian red, 
Chinese blue тощо.

Ад’єктив French бере участь у творенні назв хвороб: French disease (синоніми Fench 
plague, букв. ‘французька чума’; Fench pox, букв. ‘французька віспа’) – ‘сифіліс’ (пор. In-
dian pox, Italian pox ‘те саме’); French measles (букв. ‘французький кір’) – ‘rubella, красну-
ха, червона висипка’. Спільною ознакою названих захворювань є висипання на тілі. При-
кметник й відповідну основу відмічено й у найменуваннях хвороби птахів (Fench molt 
‘нерегулярне й атипове линяння молодих кліткових птахів’), а також рослин (Frenching 
‘хвороба рослин, яка виражена у зменшенні, витонченні, скручуванні листя’) [27: 909; 
24: 980]. Семантику вказаних найменувань, як можна зробити висновок, об’єднує ознака 
хвороби, яка пов’язана, зокрема, із зіпсованим зовнішнім виглядом. 

 3. 2. Апелятивація англійського етноніма відбувається й у напрямку конотацій. Так, 
похідна субстантивна етнонімна форма Frenchy ім. вказуючи на французьку належність 
референта, також містить у своїй семантиці легкий відтінок зневажливого до нього став-
лення, що формально виражене суфіксально [29]. Прикметник Frenchy – «такий, що має 
справжні чи уявні французькі характеристики: часом схвальні, як, наприклад, a Frenchy 
gown (‘французьке вбрання’), але зазвичай із легким дерогативним відтінком: a Frenchy 
book (‘французька книжка’)» [24: 980]. Згадаймо тут відому в інших мовах асоціацію: 
«французькі романи» – «жіночі, несерйозніі». Лексикографічні джерела вказують також 
на frenchy ‘fi ne quality’ (‘високої якості, чудовий’) [27: 909]. Urban Dictionary наводить 
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розмовне Frenchy у значенні ‘avesome, delightful, super tasty, super fashionable (‘неймовір-
ний’, ‘чудовий’, суперсмачний ‘супермодний’)’: That outfi t is so frenchy (Це вбрання таке 
французьке – таке гарне) [29]. 

 В англійській мові присутні сталі вирази з прикметником French: to assist in the 
french sense ірон. ‘бути присутнім, не беручи участі’, French leave, to take French leave 
‘піти по-французьки, не попрощавшись’, які мають адвербіальне значення способу дії. 
(У французькій мові відповідну семантику виражено зворотом partir à l’anglaise ‒ піти 
по-англійськи).

 1 ‒ 3. Представлена розвідка жодним чином не претендує на вичерпність. Проте 
наведені мовні факти, що стосуються продовжень французької етнонімної назви в укра-
їнській, польській і англійській мовах, дозволяють зробити певні узагальнення.

 1. Французька етнонімна лексика і її деривати присутні в трьої досліджуваних мо-
вах. В українській мові вони поодинокі, в польській нечисленні, проте широко представ-
лені в англійській мові. Їх чисельність у вказаних мовах зростає відповідно до територі-
альної наближеності й інтенсивності контактів мовних спільнот. 

 2. Українські відетнонімні апелятиви тематично обмежуються назвами хвороби, по-
одинокими назвами рослин, окремими побутовими термінами. 

 У польській мові тематичне коло відповідної лексики ширше, ніж в українській: тут 
найменування за родом занять, терміни з окремих галузей, назви хвороб, конотативи.

 Співвідносні з французьким етнонімом апелятивні лексеми в англійській мові ма-
ють значно ширші тематичні характеристики, стосуються різних галузей життя й госпо-
дарства: будівництва, архітектури, малярства, кулінарії, кравецької справи, називають 
рослини, представників тваринного світу тощо. Такий стан речей пояснюється безпосе-
редніми й тривалими контактами двох сусідніх розвинутих європейських етносів.

 3. Апелятивна лексика, що походить від французького етноніма, має подекуди екс-
пресивне, емоційне забарвлення і є носієм негативної оцінності, пор. п. Francuzika, англ. 
Frenchy, що уживаються як помірно зневажливі. Українське ж зменшувальне французик 
подається як пестливе [16 (10: 641)]. 

 4. Особливістю українських відповідних апелятивів є подальша їхня семантична 
деривація в межах іншої тематичної групи лексики, мотивована не етнічним чинником, 
а семемою хвороби, пор. франца, пранці (‘сифіліс’) > ‘біда, лихо’; пранець > ‘шкідлива, 
неслухняна дитина’, пранцивий (хворий на венеричну хворобу) > ‘бешкетливий, неслух-
няний’ тощо. 

 5. Французька мова і культура справляли помітний вплив на інші мови і культури. 
Як в українській, польській так і в англійській мовах присутні абстрактні за семантикою 
відетнонімні утворення, що пов’язані з найменуванням, вербалізацією таких процесів 
упливу. Навіть одна їхня присутність у мові вказує на те, що зазначений вплив таки від-
бувався. Пор. укр. заст. францужчина, сфранцужувати, сфранцузити, сучасні францу-
зоманія, французоман тощо; польські francuszczyna, francuzoman, francuzofi lstvo, відпо-
відно англійські Frenchify ‘офранцужувати(ся)’, French-like прикм. ‘французоподібний’, 
присл. ‘на французький лад’ та ін. Вони належать до літературної мови й стилістично 
нейтральні. У наш час такі лексеми втрачають свою актуальність, оскільки й відповідні 
соціальні процеси не є актуальними. 
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 6. Апелятиви, пов’язані з французьким етнонімом, в українській, польській, по-
декуди і в англійській мовах часто відносяться до діалектної й застарілої лексики, що 
говорить про їх маргінальний характер в лексичній системі мови. Це вказує на шлях їх 
еволюції, вони стають мовними реліктами. Тим більше вони мають бути об’єктом уваги 
дослідників і можуть бути використані в етимологічних, семантичних, історичних студі-
ях, у вивченні мовних контактів тощо.
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КОНЦЕПТИ ОБРАЗУ СВЯТОСТІ ПЕРШИХ РУСЬКИХ КНЯЗІВ У ДАВНІЙ 
УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

У статті досліджуються підґрунтя та національна специфіка образів давньорусь-
ких святих князів: рівноапостольних Ольги і Володимира; князів-страстотерпців Бори-
са і Гліба; князя-інока Миколи Святоші. При цьому наголошується на основних розбіж-
ностях образу святості у східних та давньоруських літературних текстах.

Ключові слова: образ святості, рівноапостольні, князі-страстотерпці, князь-інок, 
агіографія, житіє, сказання, канон.

У даньоруській книжності святість була вищим моральним ідеалом поведінки, осо-
бливою життєвою позицією, через яку чи не найвиразніше реалізується фундаменталь-
не для середньовічної людини розуміння її зв’язку з Богом [1, с. 101]. Образ святості 
розвивався в агіографічних текстах, що орієнтувалися широкі кола читачів. Після при-
йняття християнства у Київській Русі поступово появляються перекладні агіографічні 
тексти, зокрема патерики: «Синайський», «Єгипетський» та ін., які за структурою та 
змістом чітко дотримуються канону. «Святий» в грецьких текстах виражав релігійний і 
політичний ідеал у відповідності з візантійською церковно-державницькою концепцією. 
Древньоруське християнство посилило цей аспект і стилізувало в образі християнського 
князя, захисника Русі. Від грецької агіографії київські слов’яни наслідували персонажів, 
обдарованих добрими ділами, особо прославленими східним чернецтвом, аскетичною 
любов’ю до страждань, презирством матеріальних благ, простотою і бездоганним зна-
нням священних текстів, смиренням. Але всі ці ідейні застанови не виключали розвитку 
ліричних та оповідних компонентів в давньоукраїнських агіографічних текстах.

Загальна схема оригінальних давньоруських житій, як і грецьких, така: спочатку 
йдеться про походження святого, притім походження часто набуває чудесної властивос-
ті (після довгого безпліддя батьків чи інше). Далі описується життя в батьків, яке від-
різняється скромністю, святий не грається з однолітками, швидко вивчає різні науки. 
Незабаром він починає відчувати потребу в монастирському житті. Його бажання не за-
вжди співпадає з волею батьків. Раптом з’являються спокуси з боку бісівських сил, що 
часто закінчуються чудами святого [3, с. 244]. Руські житія не носять такого полум’яного 
фантастичного характеру як житія єгипетські, тому здійснення чудес тут не перевищує 
сил середньої людини [3, с. 245]. Житіє пишеться не для того, щоб ще раз нагадати про 
«ідеальне», а для того, щоб показати шлях до нього від «реального», об’єднавши останнє 
з першим, щоб створити проміжний варіант парадигми, на яку б міг орієнтуватися кож-
ний, хто ознайомиться з житієм [6, с. 621].

Під час самої канонізації святого визначались і просторові локуси його почитання: 
місцевий та загальноцерковний. Перед канонізацією складали службу святому та писали 
його житіє, переважно за датою смерті визначали день пам’яті. 
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Святі, образами яких збагачується давньоруська література, класифікуються за таки-
ми рангами: 1. Рівноапостольні, які просвічували народи Христовою вірою, як і апосто-
ли; 2. Святителі: митрополити та єпископи; 3. Мученики, що прийняли смерть за Хрис-
тову віру; 4. Преподобні святі монахи; 5. Праведні святі миряни. 

Окрему групу становлять святі князі, що в залежності від їхніх подвигів виокремлю-
ються в такі категорії: рівноапостольні Ольга і Володимир; князі-страстотерпці Борис і 
Гліб, Василь Костянтинович, Михайло Чернігівський; князі-іноки Микола Святоша [5, 
с. 166].

Рівноапостольні були не першими канонізованими святими. Автор, що писав їм по-
хвалу, підкреслював подібність Ольги та Володимира зі святими імператором Костян-
тином та матір’ю його Оленою, із біографії яких він запозичив титул рівноапостольні. 
Князів в давньоруській агіографії зображено зовсім протилежно візантійським образам 
святих Костянтина та Олени. Спроби ідеологічно осмислити подвиг Володимира, що 
хрестив Русь, і його місце в національній та всесвітньої історії починалися уже в XI 
столітті митрополитом Іларіоном в похвалі князю Володимиру в складі «Слова про закон 
і благодать», а також Яковом Мнихом в його «Пам’яті і похвалі князю Володимиру». У 
«Повісті временних літ» Володимир побічно порівнюється відразу з декількома значи-
мими для християнства фігурами 1) Ізмаїлом, 2) Яковом, 3) Соломоном, 4) Костянтином. 
Головне місце в житійних текстах, присвячених св. Володимиру, займає розповідь про 
його хрещення. Руський агіограф з реалізмом описує їх слабості та гріхи до прийняття 
християнства. Ольга жорстоко мститься за смерть чоловіка древлянам, Володимир, за 
літописом Нестора, будучи язичником, мав велику кількість жінок та наложниць. Але, 
незважаючи на їхні гріхи, вони стають святими. Прийнявши християнство, вони міня-
ють свій спосіб життя. Отже, святий – це розкаяний грішник, на якого подіяла благодать 
Божа. Їхнє навернення трактується у вище згаданих творах як дар Божий всьому наро-
ду Русі. Основна тенденція слова Іларіона прославлення нової християнської Русі через 
прославлення її великих князів [8, с. 79]. Але у князя Володимира особливі особисті 
права на святість, які підкреслюються і Нестором, і в похвальних словах, і в літописі – це 
його милостиня [7, с. 63]. Лежачи уже на смертному ложі, Володимир роздає друзям та 
жебракам все своє особисте майно. Турбота про убогих, смирення та покора, відмова на-
казувати та судити навіть злочинців такі риси святості князя Володимира.

 Першим зразком руського житія, складеного за прикладом візантійських, є «Чтєниє 
о житии и о убиении блаженних страстотерпцев Бориса и Глѣба» Нестора Літописця. 
Борис та Гліб були першими давньоруськими святими, яких офіційно канонізували у 
проміжку між 1021–1073 рр. (точний час не відомо). Вшановували їх на всій території 
Київської Русі. Їхнє житіє не зовсім укладається в усталені каноном норми мучеників за 
віру. Борис і Гліб своєю смертю утверджують ідеали братолюбства та любові до ближніх. 
Святим синам Володимира, вбитими Святополком в період міжусобиць за успадкуван-
ня престолу, присвячено три визначні літературні пам’ятки, які дійшли до нас. Двоє із 
цих літописних оповідань називаються «Сказаннями»: «Літописна повість 1015 року» та 
«Сказание, страсть и похвала св. мучеников Бориса и Глѣба» Іакова Мниха. Тому літо-
писець Нестор перероблює цей матеріал в рамках канону агіографії: «Чтєниє о житии и 
о убиении блаженних страстотерпцев Бориса и Глѣба» Нестора Літописця. По коротко-
му викладі про смерть Володимира подається історія забиття Бориса за наказом брата 
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Святополка, а потім історія забиття Гліба. Обидва твори закінчуються похвалами святим 
[8, с. 89]. На думку Д. Абрамовича, М. Вороніна, М. Серебрянського, О. Шахматова, 
спочатку (на початку 80-х років ХІ ст.) було написане «Чтєніє Нестора». На його основі 
та повісті 1115р. було створено «Сказаніє» [5, с. 158 ].»Чтеніє Нестора» було написано 
з нагоди підготовки до канонізації святих константинопольським патріархом [5, с. 163]. 
У рукописі вступна частина обіймає приблизно шість сторінок, оповідання про смерть 
святих близько восьми сторінок, остання частина тринадцять сторінок. Таким чином, го-
ловним для Нестора було утвердити ідею святості руських князів, дати читачам достойні 
приклади для наслідування [5, с. 165].

Ця історія містить оповідне ядро, яке могло бути розвинуте в дусі народних оповідей 
та релігійного мотиву, що традиційно включався в схеми агіографії та апокрифів. Різні 
літературні жанри цієї історії дійшли до нас в численних рукописних збірках, «Пролозі», 
«Парамейнику», літописі. Князям-мученикам присвячено повість з елементами казки та 
панегірик, складені в кінці XI початку XII століття. В наступні століття написані молит-
ви, похвали, літургічні тексти. Кульмінацією змісту вище названих творів є вбивство 
двох князів, їх молитва, покірність, плач. Прийняття християнства означало включення 
себе в священну історію, тому в текстах про Бориса і Гліба все пояснюється як повто-
рення деяких біблійних обставин: Борис і Святополк як повторення Авеля і Каїна, Борис 
і Гліб порівнюються з Йосипом та Веніаміном. Святополк – другий Каїн, якому диявол 
нав’язав думки про вбивство доброго брата, щоб захватити одному всю владу. Мучени-
ки повністю покладаються на Бога і тому не піднімають зброї, вибираючи добровільну 
смерть. Тут постає визначальна і нова в агіографії євангельська ідея жертви, що від-
різняється від мучеництва. Розповідь тече плавно і в ній лише виділяються монологи та 
роздуми мучеників, біблійні цитати, в яких виражено християнську мудрість братів. Бо-
рис роздумує над марнотою багатства, слави світу, ненадійності бояр. Сама могутність 
Володимира та його династії показана тут як плід гріха. Справжню славу князі можуть 
завоювати тільки за умови покірності християнським законам [4, с. 53]. У порівнянні зі 
«Сказаннями» чітким у творі Нестора є ідейний контекст. Борис і Гліб тут виступають 
князями-борцями за внутрішнє замирення «Руської землі», за мир, який настане за умо-
ви, якщо князі взаємодіятимуть на засадах християнської моралі. З цього погляду житіє 
Бориса та Гліба цікава політично-ідеологічна пам’ятка [8, с. 95]. Через відмову боротися 
проти брата Борис залишений своїми воїнами. Один, біля річки Альти очікує смерті, мо-
литься і співає. Через образ святого сина Володимира Київська церква прагне утвердити 
нову концепцію влади і нову мораль руській православній столиці, яка наражалася на 
небезпеку династичних чвар [4, с. 52]. Перед смертю Гліб поводить себе по-іншому, аніж 
Борис. Борис зображує святість посилену впевненістю в правоті Божої справи, Гліб, на-
впаки, весь невинна покора. Гліба вбивці зустрічають на Дніпрі біля Смоленська, в при-
тоці Медини. За літописом і сказанням князь їде водним шляхом, пливе по Волзі і Дніпрі 
із Мурома, лукаво запрошений Святополком. Попередження брата Ярослава не зупиняє 
його. Він не хоче вірити в злодійство рідного брата Святополка. Літописець Нестор по-
дає інші факти: Гліб знаходиться в Києві і тікає на північ, рятуючись від Святополка. 
Зустрівшись з воїнами, Гліб благає про помилування, однак переконавшись в жорстоко-
сті воїнів Святополка, Гліб стає на дорогу християнського мучеництва. Він прощається 
зі світом, взиває до батька, Бориса і шле вітання Святополку «брату і ворогу». Так як 
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і Борис він молиться на колінах. За приказом Горясера, власний повар Гліба перерізає 
йому горло. Завдяки війську Ярослава Святополк згодом був розбитий біля річки Альти, 
на цьому ж місці, де вчинив злочин. В повісті зображені вічні сили: Бог, в якого вірять 
мученики, і диявол, який керує волею Святополка. Святополку притаманна подвійність: 
він виступає одночасно як син і племінник князя Володимира, його злочин реалізується 
через рокову роздвоєність між думками та словами, словами та ділами [6, с. 422]. В зо-
браженні святих Бориса і Гліба проявляється дохристиянський субстрат поняття святос-
ті, що вбачається в двох міфопоетичних ідеях парності і родючості [6, с. 491]. Парність 
Бориса і Гліба можна пояснити тим, що вони були двома останніми синами князя Воло-
димира, від жінки-болгарки, шлюб з якою був законним. «Сказаніє» ігнорує факт про 
третього брата Святослава, вбитого Святополком, щоб не порушити парність. Остаточне 
оформлення та введення даної дихотомії в парадигму відбувається уже через багато ро-
ків після мученицької смерті Бориса та Гліба. Ідея парності присутня як в «Сказаніи», 
так і в «Чтєніи». У цій парі протиставлення зрілість молодість. Святі Борис і Гліб були 
першими визнаними руською церквою святими. Їх визнання зразу встановлюється як 
загальнонародне, випереджаючи церковну канонізацію. Борис і Гліб не були мучениками 
за Христа, а лише жертвами політичного злочину в княжій усобиці, як і багато до і після 
них. Одночасно з ними від руки Святополка загинув брат Святослав, про канонізацію 
якого не було й мови. Як зазначає Г. Федотов, грецька церква довго не погоджувалася на 
канонізацію цих святих, не одобрюючи релігійний націоналізм русичів. Грецька церк-
ва знає мало святих мирян. Майже всі грецькі святі відносяться до мучеників за віру, 
преподобних аскетів і святителів. Канонізацією Бориса і Гліба грецька церква зробила 
виключення новохрещеному народу [7]. До цього житія, древнього пам’ятника україн-
ської літератури, потрібно задати запитання: в чому давня церква і весь народ Київської 
Русі бачили святість князів, сенс їх християнського подвигу? У Нестора ми читаємо, що 
Борис і Гліб в юності читали житіє мучеників: св. Микити, В’ячеслава, чеського князя, 
Варвари. Св. В’ячеслав, вбитий старшим братом, нагадує своєю смертю життя цих бра-
тів. Але тут є різниця. Його легенди оповідають не лише про смерть, але і про життя. 
Коли брат підбігає до В’ячеслава з мечем, він захищається, кидає його на землю, і тільки 
союзники молодшого брата добивають його. Не чинять супротиву, не захищаються тіль-
ки національні руські святі. Власне, святі Борис і Гліб створили і започаткували на Русі 
парадоксальний чин страстотерпців, про який зазначає Горський [1]. Борис і Гліб прово-
дили праведне життя ще до трагічних подій, які наступили несподівано. Подвиг святості 
полягав ще в тому як вели себе брати перед смертю, чому не ухилились від неї за пора-
дою близьких людей. І саме тут проявляє себе та духовна сила, яку трактують як святість. 
В Києво-Печерському Патерику описані житія варягів Федора та Івана, печерського мо-
наха Євстратія, Кукші, просвітителя в’ятичів, але ніхто із них не міг зрівнятись із все-
народним визнанням страстотерпців Бориса і Гліба. Це означає, що не було різниці між 
смертю за віру у Христа, і смертю-наслідуванням Христу, особливо визнаючи наступну 
смерть. Власне через подвиг страстотерпців реалізується центральна ідея християнства, 
згідно з якою, кінцевою метою, що визначає сенс людського життя є єднання людини з 
Богом, обожнення, реалізація прагнення стати «учасником Божої Істини» [1, с. 110]. 

Першим із руських князів, що прийняли чернецтво, був Микола Святоша. «Жену, 
и дітей, и домъ, и властъ, и братьевъ, и друзей, и рабові, и села, оставилъ ради Христа, 
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чтобы чрезъ то сдѣлаться наслідником жизни вѣчной» так відповідає Микола Святоша 
лікарю, сирійцю Петру [2, с. 43]. Полікарп в своєму посланні пише, що «воистинну, онъ 
больше всѣхъ князей рускихъ!» [2, с. 47]. Він з великою покорою проходив послух в 
Печерському монастирі: три роки готував трапезу для братії, рубав дрова і носив воду, 
три роки стояв при монастирських воротах. Ніколи не дармував, завжди працював та 
молився. Після смерті святого брат Ізяслав надягав волосяницю князя, будучи хворим та 
отримував зцілення. Також надягав її, ідучи на битву, а одного разу не надів і його вбили. 
Головним аргументом на користь святості святих є їхні чуда [5, с. 165].

Отже, образ правителя в давньоруській літературі осмислюється крізь призму єван-
гельських істин: милосердя, покаяння, терпіння, смирення. Центральна ідея християн-
ства – стати учасником Божої істини, реалізується через подвиг страстотерпців Бориса 
і Гліба. Сутність образів святих князів показана через конкретні їх вчинки та чесноти. 
Агіограф не лише зображує ці образи, а ставить у приклад для наслідування.
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В статье исследуются основы и национальная специфика образов древнерусских 
святых князей: равноапостольных Ольги и Владимира; князей-страстотерпцев Бориса 
и Глеба; князя-инока Николая Святоши. При этом акцент делается на главных различи-
ях образа святости в восточных и древнерусских литературных текстах.
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РУБАИ И ОБМЕН СТИХАМИ В ПРОИЗВЕДЕНИИ
 АЛЬ-БАХAРЗИ «ДУМЯТ АЛЬ-KАСР»

Произведение Аль-Бахaрзи «Думят аль-Kаср», будучи продуктом мультикультура-
листического общества, отражает следы как арабской, так и тюркской и персидской 
культур. Здесь особое место занимают рубаи, считающиеся общим поэтическим жан-
ром каждой из трех культур, а также приводятся примеры из рубаи поэтов, живших и 
творивших в XI веке. Мотивы, форма, метрика и рифмы последних свидетельствуют о 
взаимосвязи арабской, тюркской и персидской литератур. В поэтической емкости «Ду-
мят аль-Kаср» особое место отводится обмену стихами, который является историче-
ской традицией, присущей арабской поэзии. 

Ключевые слова: рубаи, гомэротическое стихотворение, обмен стихами, дубейт.

Согласно средневековым арабским источникам Али ибн Хасан Аль-Бахaрзи являет-
ся выдающимся писателем и поэтом мусульманского Востока, который жил и творил в 
XI веке. Особую известность этой высокообразован-ной личности принесла его антоло-
гия «Думят аль-Каср», посвященная творчеству известных мастеров пера его эпохи. В 
антологии собраны лучшие поэтические образцы, причем автор придает значение сти-
хотворениям, отличающимся своей уникальностью и разнообразием жанров. Эти два 
критерия во многом определяли ценность подобных произведений и требовали от со-
ставителя высокого мастерства. 

Произведение Аль-Бахaрзи «Думят аль-Kаср» является не только источником араб-
ской литературы, но и представляет большую значимость с точки зрения исследования 
литературных связей арабов с другими народами.
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 С приходом к власти сельджуков культура Исламской империи приобрела еще более 
разнообразный характер. Беатрис Манц дает следующее описание этого периода. Сель-
джуки и их сторонники являлись тюркскими кочевыми племенами. Они заботились не 
только о развитии тюркского языка как литературного, но также уделяли большое вни-
мание процветанию литературы тех народов, которыми правили. Научно-религиозная 
литература на арабском языке, эпистолярный жанр и поэзия на персидском языке разви-
вались быстрыми темпами [1, c.80]. Фактически, тюрки создавали условия для сплачива-
ния этих народов. Особенно усилился обмен между персидской и арабской литературой. 
Однако, следует отметить не только положительное влияние арабской литературы на 
культуру других народов, но также и ее негативное воздействие. 

Влияние арабской поэзии на персидскую уходит своими корнями в древние времена. 
По мнению А. Гасымовой, причиной двойственного обращения арабов (  )  являет-
ся дуалистическое мышление, связанное с зороастризмом [2, c.129-132]. Фарида Азизова 
считает, что некоторые стихосложные размеры были заимствованы у персов [3, c.53]. 
Как в арабской, так и в тюркской и персидской литературах есть такие жанры, проис-
хождение которых определить трудно. Одним их таких поэтических жанров является 
рубаи (четверостишие).

Ряд исследователей считает, что рубаи, как жанр, своими корнями связан с устным 
народным творчеством. Этот жанр лирической поэзии, широко распространенный в ли-
тературе народов Ближнего и Среднего Вос-тока, обрел широкую популярность в эпоху 
жизни и творчества Аль-Бахaрзи. И конечно Аль-Бахaрзи также включил в свою антоло-
гию образцы рубаи, используя при этом богатое мировоззрение и мастерство для подбо-
ра стихов. Рубаи иногда называли «дубейт» и «тарана». В письменной литературе рубаи 
в основном посвящались теме любви и философским размышлениям [4, c.338]. 

Единого мнения относительно происхождения рубаи на сегодня нет. Одни иссле-
дователи считают рубаи жанром арабской литературы, другие – пытаются доказать их 
персидские корни, третьи относят их к тюркской литературе. Очевиден тот факт, что 
рубаи, широко распространенные в персидской литературе, можно встретить также в 
арабской поэзии XI века и в тюркской поэзии XII века. Заметно влияние рубаи также на 
европейскую литературу, причем, особенно ярко это прослеживается в произведениях 
таких немецких авторов, как Фредерик Рюккерт, Август фон Планэ [5, c.155]. Персид-
ские ученые считают рубаи «изобретением» Рудаки. Согласно мнению Т. Сейденстикера 
рубаи создал Халид ибн Язид аль-Катиб [5, c.156]. Адам Талиб, не знавший об иссле-
довании Сейденстикера, в новом III-ем издании Исламской энциклопедии опубликовал 
очерк «Дубейт», в котором писал, что первые образцы четырехсложных стихотворных 
размеров встречаются в произведении Аль-Бахaрзи «Думят аль-Kаср». По его мнению, 
дубейт, будучи формой арабского стиха, схож с персидскими рубаи. Этот стих, в основ-
ном, встречается в формах фалун, мутафаилун, фаулун, фаилун [6, c.96-98].

В очерке, посвященном Ахмеду ибн Гусейну аль-Хатибу, Аль-Бахaрзи приводит пять 
примеров рубаи автора [7, с.1088]. В «Думят аль-Kаср» Аль-Бахaрзи, как и Адам Талиб, 
называет стихотворения в четрыхсложном размере не «дубейтами», а рубаи. Он в двух 
местах упоминает название этой формы. Наряду с выше указанным очерком, в коммен-
тарии, посвященном стихотворению Абу Наср аль-Джамили аль-Катиба, Аль-Бахaрзи 
отмечает, что этот человек писал рубаи на персидском языке. К сожалению, Аль-Бахaрзи 
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не приводит примеров этих рубаи. Тот факт, что оба автора являлись двуязычными, т.е. 
в совершенстве владели двумя языками и писали как на арабском, так и на персидском 
языках, можно предположить, что рубаи перешли в арабскую поэзию из персидской ли-
тературы. Другим обстоя-тельством, достойным внимания, является то, что один из вы-
шеуказанных авторов назывался Катиб, а другой Хатиб. Так, каждый из них определен-
ным образом был связан с прозой, поэтому стихи в малом объеме более привлека-тельны 
для них. Аль-Бахaрзи, обращаясь к творчеству Ахмеда ибн Гусейн аль-Хатиба, всегда 
использовал стихи четырехсложного размера, рифмую-щиеся со звуком аааа. В одном из 
стихов повторяется слово  :

                          

                       
Клянусь Аллахом, что после разлуки мое тело будто разорвали на куски.
Клянусь Аллахом, от тоски по нему истощились мое терпение, моя воля.
Клянусь Аллахом, днем и ночью я проливаю кровавые слезы. 
Клянусь Аллахом, мне никак не избавиться от этой любви.
В стихе объектом любви является представитель мужского пола. В тот период широ-

кое распространение получили стихи, посвященные мальчикам-подросткам. Даже аль-
Саалиби, к которому Аль-Бахaрзи относился с большим уважением, в одной из своих 
антологий выделил целый параграф с такими стихам. По этой причине не вызывает ни-
каких сомнений, что стих, приведенный выше, относится к тому же типу [7, c.922].

Рассмотрим второе рубаи:
                     

                         ]7, c.922[  

Любовь к этому тирану измучила меня
Своей статью он может поспорить со стройной ивой
О, несравненный, неужели
Тебе так трудно прекратить мучения влюбленного в тебя?

Далее Аль-Бахaрзи говорит, что такую форму стиха он впервые услышал от своего 
отца. Отец читал ему четверостишия такого стиля, написанные его соотечественником 
Абуль-Аббасом Мухаммедом ибн Ибрагимом аль-Катибом Аль-Бахaрзи. Аль-Бахaрзи 
также приводит образец рубаи этого автора, услышанный им от отца:

                          

 (  )                   [7, c.923]     

Любовь вогнала меня в нищету.
От нее так ослабело тело, что постиг меня недуг.
Пустила корни тоска в душе.
Но нет никого сильнее Аллаха.

Аль-Бахaрзи отмечает, что под влиянием этих стихов его отец и сам написал четве-
ростишие:
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                        [7, c.923]    

О, Полная луна, отдал я ключи от сердца тебе.
До сих пор оно полно любовью к тебе.
Не закрывай, грудь моя, дорогу к душе.
Клянусь, внутри нее поселил бы тебя.

В свою очередь, Аль-Бахaрзи, под впечатлением от этого стиха, добавил в произве-
дение и свое четверостишие:

                   

               !!    [7, c.924 ]   

Я чуть не осыпался пеплом под влиянием любви.
Неужели не найдется друг, который избавит от мук?
Острым клинком тоска полоснула сердце.
О, великий Аллах, за что мне это наказание?
Как видно, эти рубаи посвящены любви. Во всех стихах влюбленный жалуется на 

страдания, которые причиняет ему любимый человек. Там, где есть мучения, печаль, 
мольба Богу естественна. Поэтому в этих стихах присутствуют цитаты из Корана 
(      ), или же автор своей молитвой просит Бога сжалиться над ним. 
Так как форма четверостишия удобна, то здесь используются двойные, тройные рифмы 
(искусство )): 

      
или

    
Иногда наряду с   используется редиф:

             
Факт включения Аль-Бахaрзи эти примеров в «Думят аль-Kаср» имеет большое зна-

чение. Так, в первую очередь, эти образцы показывают взаимосвязь между арабской и 
персидской литературами, во-вторых, свидетельствует о том, что арабская поэзия, всегда 
оказывавшая влияние на персидскую литературу, сама также немало позаимствовала из 
нее. С другой стороны, эти стихи, как образцы четверостиший, имеют особую важность 
для арабской литературы.

В общем, в антологии Аль-Бахарзи иногда ощущается персидское влияние. Это под-
тверждается наличием многих персидских слов, употребленных писателем своем про-
изведении:

 
              

          
 и др. слова можно встретить в «Думят аль-Каср».
Вызывает удивление то, что в очерке, посвященном Аль-Хатибу, Аль-Бахарзи, го-

воря о рубаи, упомянул об интересе отца к ним и даже привел в пример рубаи, принад-
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лежащий его перу. Однако, в очерке, который он посвятил отцу [7, c.1245-1268], автор не 
касается этой темы и приводит лишь примеры гасиде и гите, написанные отцом. 

Обращение к четверостишиям в арабской литературе еще раз показывает, что Аль-
Бахaрзи глубоко чувствовал поэзию. Он уделил внимание оригинальным стихам, пере-
шагнувшим канонические жанры и образы.

Особое место в произведении «Думят аль-Kаср» отводится обмену стихами. Следует 
отметить, что обмен стихами является исторической традицией, присущей арабской по-
эзии и занимает свое место на литературной арене XI века. В качестве примера можем 
указать обмен стихами между Амром ибн Кульсумом и Харисом ибн Гиллизом во дворце 
Амра ибн Хинди. Также известен обмен стихами между Имрул-Гейсом и Альгамой. 

В антологии «Думят аль-Kаср» приведены преимущественно примеры обмена сти-
хами между Аль-Бахaрзи и поэтами, являющимися его современниками. Одним из по-
этов, с которым Аль-Бахaрзи обменивался стихами, был житель города Герат Абу Бакр 
аль-Исфизари. Исфизари является арабской формой названия города Себзевар, распо-
ложенного между Гератом и Сиджистаном. Аль-Бахaрзи познакомился с Абу Бакром в 
Герате в 445 году. После этой встречи Абу Бакр постоянно приходил к Аль-Бахaрзи и 
обучался у него:

               
Общение Абу Бакра со мной продолжалось долго. Он подружился со мной, извлекал 

пользу из моего творчества. Брал у меня уроки, применял мою науку.
Аль-Бахaрзи указывает: «Когда в 452 году я вновь вернулся в Герат, Абу Бакр уже 

умер. Писатели Герата тоже «умерли». Они были в таком состоянии, «как будто звезды 
остались без неба, будто ночи месяца Рамадан остались без ночи аль-Кадра»:

         .           

           ][7, c.898  
Еще в свой первый визит в Герат Аль-Бахaрзи, увидев, насколько сильна вера Абу 

Бакра, посвятил ему такой стих:

 

                                  

                                              

                                                   

                                 

                                      

                                   ] [7, .899 

Абу Бакр ас-Сыддыг мой настоящий друг. Он прячется со мной в пещере от врагов.
Я показал ему путь дружбы. Он принял безропотно дружбу мою.
Поклявшись в верности друг другу, мы не ошиблись. И в чистом единстве два со-

юзника сошлись.
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И не заковал его я оковами своей любви. Моя любовь к нему была искренна.
Некоторые говорят, что Али (Али – это имя Аль-Бахaрзи. Л.М.) нехотя подчинялся 

Абу Бакру. Да сгорят они в адском огне.
Я от сплетен таких оберегал свою клятву верности. Я – искренний человек. Каков 

я снаружи, таков я и внутри.

 

                             

                                   [7, c.900] 
Аль-Бахaрзи в этом стихе указывал на случай, произошедший между Абу Бакром и 

имамом Али. Абу Бакр аль-Исфизари ответил на его стих в том же стиле:

Али вознесся к небесам, когда другие были пригвождены к земле.
Я – Абу Бакр, и я уверен, что Али – мой имам.

Таким образом, два автора, воспользовавшись тем, что их имена схожи с именами 
исторических личностей – халифов Рашиди – Абу Бакра ас-Сыдыга и Али ибн Абу Та-
либа, оценили свои отношения на фоне исторических событий. Тот факт, что Абу Бакр 
аль-Исфизари назвал Аль-Бахaрзи «имамом», говорит о том, что он считал Аль-Бахaрзи 
видным ученым своего времени в области литературы.

Аль-Бахaрзи временами уделял место обмену стихами. Приведенный ниже стих он 
посвятил юноше по имени Исмаил ибн Гейдар аль-Алеви. Он увидел Исмаила в почто-
вом диване (ведомстве/службе, занимающемся доставкой почты и государственных гру-
зов) и захотел познакомиться с ним. Но сколько он ни ждал, Исмаил не подошел к нему 
для знакомства. Когда Аль-Бахaрзи поинтересовался причиной этого, ему сказали, что 
Исмаил страдает тяжелым расстройством желудка. Аль-Бахaрзи написал такие строки:

 

        

           

        [7, c.419]     

Да исцелит Аллах скоро Исмаила, чтобы заблестел он как сильный меч.
Пусть не пугает его бледность на лице. И наши лица всегда были бледны.
И дующий в саду ветерок бывает сначала слаб, затем приобретает силу.

Отец относит этот стих лежащему в постели больному сыну. Прочитав стих, Исмаил 
аль-Алеви экспромтом пишет следующий ответ: 

 

           

       [7, c.419]   

Меня ударило время. Аллах разлучил меня с любимой. Теперь мы как сгнившие кости 
на берегу Хиджаза.

Я бы нанес ответный удар тому, кто ударил меня однажды.
Но время борьбы осталось позади.
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Это был последний стих юноши, и через час он умер.
Позднее Аль-Бахaрзи сообщил, что Гейдар аль-Алеви прочитал ему некоторые стихи 

своего сына. 
Судя по приведенной выше информации, можно сказать, что, обмениваясь стихами, 

поэты выражали почтение друг к другу и свою дружбу. Но в этих стихах также чув-
ствуются элементы и гомэротической газели. Аль-Бахaрзи отмечает, что поэт по имени 
Абуль-Гасым аль-Харави написал и отправил ему стих. В этом стихе выражалась лю-
бовь, присущая Меджнуну     [7, c. 869]. Аль-Бахaрзи отправил ему ответный 
стих.

 Из «Думят аль-Kасра» становится ясным, что Аль-Бахaрзи сам изъявлял желание 
встретиться с некоторыми людьми. Обмен стихами между ним и разными поэтами мож-
но проследить на протяжении всего произведения.

Заключение. Вышеуказанные сведения позволяют сделать вывод о том, то произве-
дение «Думят аль-Kаср» является продуктом мультикуль-туралистического общества и 
ценен тем, что отражает не только литературно-художественную картину важного пери-
ода истории, но дает также информацию о видных личностях той эпохи.

Произведение позволяет в определенной степени раскрыть слабо изученную страни-
цу истории персидско-тюркско-арабских литературных связей. На примере достаточно 
популярного и распространенного во всех трех литературных средах поэтического жан-
ра рубаи предоставляется возможность проследить взаимосвязь и пути проникновения 
этого жанра в поэзию каждой из культур как в идейно-тематическом и литературно-худо-
жественном, так и структурно-композиционном плане.

 В антологии особое место занимает обмен стихами, являющийся исторической тра-
дицией, присущей арабской поэзии. 
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РУБАИ ТА ОБМІН СТИХІЇ У ТВОРІ
АЛЬ-БАХAРЗІ «ДУМЯТ АЛЬ-KАСР»

Твір Аль-Бахaрзі «Думят аль-Kаср», будучи продуктом мультікультуралістичного 
суспільства, відображає сліди як арабської, так і тюркської і перської культур. Тут 
особливе місце посідають рубаї, що вважаються загальним поетичним жанром кожної 
з трьох культур, а також наводяться приклади з рубаї поетів, які жили і творили в 
XI столітті. Мотиви, форма, метрика і рими останніх свідчать про взаємозв’язок 
арабської, тюркської та перської літератур. У поетичній ємності «Думят аль-Kаср» 
особливе місце відводиться обміну віршами, який є історичною традицією, яка власти-
ва арабськїй поезії.

Ключові слова: рубаї, гомеротичний вірш, обмін віршами, дубейт.

Mammadzade L.H.

RUBAI AND EXCHANGE BY VERSE IN THE WORK BY AL-BAKHARZI 
«DUMYAT AL-KASR»

The work of Al-Baharzi “Dumyat al-Kasr” being a product of a multicultural society re-
fl ects traces of Arabic, Turkic, and Persian cultures. A special place is occupied by rubai, 
which is considered to be the common poetic genre of each of the three cultures and contains 
examples of the rubai of poets who lived and worked in the XI-th century. The motifs, form, 
metrics, and rhymes of the latter testify the interconnection of the Arabic, Turkic, and Persian 
literature. In the poetic capacity of Dumyat al-Kasr, a special place is devoted to the exchange 
of verses, which is a historical tradition inherent to Arabic poetry.

Key words: rubai, homerotic poem, verse exchange, dubayt.
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СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТУ «МАЛА БАТЬКІВЩИНА» У НАРАТИВАХ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ-ЧОРНОБИЛЬЦІВ З УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ

Досліджуючи спогади про примусові переселення, науковці виділяють акцентування 
інформантів на покинутому ними нажитому місці. Особливо болісно цим переймають-
ся жителі сільської місцевості та люди старшого покоління.
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Понад 30 років тому тисячі людей з Українського Полісся змушені були терміново 
переїхати на нове місце проживання через Аварію на Чорнобильській атомній електро-
станції 1986 року. У статті аналізуються типові теми та мотиви розповідей про по-
кинуту «малу батьківщину» або «родіну», «дому», як називають її переселенці: вихід 
та прощання з хатою, садом, могилами предків; опис природи; сни та передбачення; 
бажання повернутись додому; періодичні відвідини своєї хати, або того місця, де вона 
стояла; приказки та прислів’я про рідний край та інші.

Також у статті наведені наративи людей, що повернулись у свої села і тепер жи-
вуть у Чорнобильській зоні відчуження за колючим дротом.

Ключові слова: наратив, Чорнобильська аварія, усна історія, культурна антрополо-
гія, фольклор катастроф, антропологія катастроф, переселенці, концепт «батьківщи-
на», вигнання, залишений дім, сон, пророцтво, голосіння.

Ядерна катастрофа, що трапилася 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній 
станції, стала лихом і водночас уроком всесвітнього масштабу. Дуже постраждали Укра-
їна та Білорусь, чимала кількість населення яких була змушена залишити звичне місце 
проживання. Процес адаптації людей у нових умовах проживання триває і досі. Частина 
з них прийняла рішення повернутися додому.

Сумарна площа відселеної у 1986–1991 роках зони, що входила до складу України, 
Білорусі та Російської Федерації, становила 10 тисяч кв. км, усього 270 населених пунк-
тів [18, с.3]. В Україні протягом шести наступних після аварії років «з зони обов’язкового 
відселення було евакуйовано і відселено 163 тис. чоловік, у тому числі у 1990–1991 рр. – 
13 658 чоловік та 58, 7 тис чоловік добровільних переселенців з усіх зон впливу Чорно-
бильської катастрофи. […] Навесні 1987 р. розпочався зворотній процес – частина людей 
почала повертатися у Зону відчуження. На 1 вересня 1988 р. у цій зоні проживало вже 
близько 1200 чоловік на території України і приблизно 6500 чоловік на території Біло-
русі» [20, с. 88-89].

Дискурс навколо Чорнобильської трагедії, як приклад історичного травматичного 
досвіду, і нині є актуальним під різними поглядами у гуманітарних науках, у тому числі 
у соціології, етнопсихології, культурології, антропології. Цікавляться цими питаннями і 
фольклористи, інші дослідники усної історії. Активно збирається і вивчається так зва-
ний чорнобильський фольклор, найпродуктивнішим джерелом якого є спогади очевид-
ців: ліквідаторів, колишніх працівників станції, переселенців ̶ жителів найближчих до 
станції міст та сіл, зрештою, чорнобильські тексти можна записати від широкого кола 
жителів України.

Усні оповіді вимушених переселенців та людей, що не змогли покинути радіоак-
тивно забруднені території, з одного боку, служать доповненням історії Чорнобильської 
катастрофи деталями, інформацією про суспільні настрої, а з іншого, складають непо-
вторний пласт фольклорних новотворів, з помітними рисами усної народ традиції. У 
поетичній структурі оповіді про пережиту особисту трагедію, кожного окремого респон-
дента відчутний художньо-естетичний зв’язок з фольклором. Саме така форма словес-
ного втілення переживань видається найефективнішим способом передати їх повноту 
аудиторії мовою архетипів. Як зазначає фольклористка Оксана Кузьменко, посилаючись 
на німецького історика культури Йорна Рюзена, «травма або “катастрофічна” криза, руй-
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нує рамки формування історичного змісту, і потрібен час (інколи впродовж кількох поко-
лінь), щоб знайти мову, здатну виразити цю кризу. Такою мовою, вважаємо, є фольклор-
ні наративи у жанрі переказів та меморатів, які чи не найкраще виражають колективну 
ідентифікацію, цінності, норми та кризовий досвід» [8, с. 72].

В українській науці нині підготовлено і оприлюднено чимало досліджень фолькло-
ристів на матеріалі усної історії, зокрема про пережиті масові переселення через по-
літичні, технократичні та ідеологічні рішення. Такі дослідження усних матеріалів від 
переселенців із сіл, затоплених внаслідок будівництва водосховищ, провадила І. Коваль-
Фучило, згадаємо її статті: «Батьківська оселя і нове місце проживання: осмислення 
примусового переселення 1959–1960 років в Україні» [7] та «Осмислення примусового 
переселення із зони затоплення Дністровським водосховищем (за матеріалами усноіс-
торичних наративів)» [6]. Наративний матеріал від переселенців, що пережили етнічну 
чистку, так звану операцію «Вісла» (1947 р.), досліджено у монографії Л. Халюк «Усні 
народні оповідання українців-переселенців Лемківщини, Холмщини, Підлящщя та Над-
сяння: жанрово-тематична специфіка, художні особливості» [17]. Грунтовний теоретич-
ний огляд нагромадженого досвіду досліджень усноісторичних матеріалів, переважно 
закордонними вченими, та аналіз оповідей колишніх українських остарбайтерів містить 
праця Г. Грінченко «Усна історія примусу до праці: метод, контексти, тексти» [1]. Також, 
звертаємо увагу на монографію Р. Кирчіва «Двадцяте століття в українському фолькло-
рі», в якій автор осмислює місце і значення усної народної словесності в системі ново-
часної української культури та модифікацій у змістовій і формальній фактурі фольклор-
ної традиції. Проаналізований матеріал за значими історичними подіями ХХ століття [5].

Важливими для нас є збірники статей з досвідом аналізу усноісторичного матері-
алу: «У пошуках власного голосу: Усна історія як теорія, метод та джерело» (2010 р.). 
Учасники однойменної конференції у Харкові (2009 р.) описують власні наукові проекти 
та методи. Привертаємо увагу головно до публікації О. Бріциної (Київ) «ХХ сторічча в 
усній історії українців (нотатки до питання про історизм фольклору)» та О. Кісь (Львів, 
Україна): «Колективна пам’ять та історична травма: теоретичні рефлексії на тлі жіночих 
спогадів про Голодомор» [14]. Варто згадати, також, працю О. Кузьменко «Фольклор-
ні особливості народних оповідань про Голодомор (на матеріалах власних записів з Ві-
нниччини)» [9].

Безпосередньо чорнобильської тематики торкаються окремі колективні проекти: 
білоруський збірник статей «Чорнобильська аварія і суспільство: 30 років після ката-
строфи», що вийшов друком у 2017 році за результатами однойменної міжнародної 
конференції у Мінську, зініційованої Білоруським архівом усної історії. Тематикою 
конференції були соціальні наслідки аварії в тридцятирічній ретроспективі, ряд авторів 
аналізує наративи від переселенців та ліквідаторів Білорусі та України. Важливими, на 
нашу думку, є статті А. Дмитренко (Луцьк) «”Наше серце по родном краю і тепер воно 
болить”: мала батьківщина у пам’яті переселенців із Чорнобильщини (за матеріалами 
історико-етнографічної експедиції 2012 року на Київщину)», М. Шевчук (Харків) «Дві 
жіночі долі на тлі Чорнобильської катастрофи», В. Іванової (Мінськ, Білорусь) «Чорно-
бильська катастрофа у документах Білоруського архіву усної історії: основні сюжети та 
перспективи подальших досліджень», О. фон Плато (Хаген, Німеччина): «Пам’ять та 
травма. Особливості інтерв’ю з особами, які пережили травму» [19].
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Тематику рідного дому та туги за малою батьківщиною аналізують автори статей: 
Р. Григорьева, Т. Листова «Среда обитания и население Чернобыльской зоны Брянской 
области», Е. Данилко «Старообрядческие общины в Чернобыльской зоне. История села 
Святск» та української дослідниці Г. Бондаренко «Образ Чернобыля в современном ми-
ровоззрении населения Украины» у дослідженні 2012 року «Социокультурные послед-
ствия Чернобыльской аварии» (спільний проект України, Білорусі та Росії) [12]. Огляд 
збірок чорнобильського фольклору, в основному закордонних, та власний аналіз у цій 
тематиці здійснила Лариса Фіалкова. Поле її уваги зосередилось в основному, на чорно-
бильському гуморі [16].

Працюючи вже понад десять років у складі історико-етнографічної експедиції Дер-
жавного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф, 
що здійснює ґрунтовне обстеження постраждалих від Чорнобильської аварії територій 
ще з 1994 року, отримано чималий особистий досвід збирання та систематизації усних 
оповідей по тематиці Чорнобильської аварії. У даному дослідженні ставимо метою роз-
глянути значний оповідний масив, який складають спогади про покинуту рідну землю 
(у сенсі малої батьківщини), образ якої міцно закарбувався в пам’яті людей і активно 
вербалізується. Постійні спогади, пов’язані з рідною землею, сформували певну оповід-
ну закономірність, виражену в побудові тексту, його темах та мотивах. Ці особливості 
стали спільними для всього кола наших інформантів, що потрапили під відселення, або 
самовільно залишились у забрудненій Чорнобильській зоні, де заборонено постійне про-
живання. У місцевій говірці територія, куди входить хата, село та околиці, номінується 
як «родіна», «родіма земля», «родний край», рідше «дома».

 Для когось виселення відбулося зненацька, для когось – було заплановане на за-
вершення будівництва спеціальних поселень ( взалежності від відстані до епіцентру ка-
тастрофи, населення відселялось поетапно). Ті, хто їхав одразу після аварії, сподівалися 
повернутись, як було оголошено, за три-десять днів. Люди, що очікували закінчення бу-
дівництва нового житла, вже знали, що не повернуться. В обох випадках маємо справу з 
болісним відчуттям втрати, яка супроводжується тугою за власним домом, землею, сад-
ком, угіддями, простором, де минало їхнє життя, спілкування з односельцями, громадою, 
а, отже, рідними та близькими людьми з подібними поглядами, спільною мовою, культу-
рою. Особливо тяжкою втратою для поліщуків стали покинуті могили предків.

Тяжке відчуття втрати «малої батьківщини» входить до фольклорної картини світу 
усіх вимушених переселенців і у працях дослідників розглядається у форматі концеп-
ту (І. Коваль-Фучило, О. Кузьменко, С. Кримський). Концепт «малої батьківщини», як 
ідеалізоване місце з минулого, світ дитинства, юності чи територія походження родини, 
набирає масу різноманітних конотацій, семантичних відтінків і символіки. Основними 
жанровими особливостями цих усних наративів про переселення є прозова форма, роз-
мовна мова, інформативність, одноепізодність, нечітка структурованість, а ще імпровіза-
ційний характер, емоційність, експресивність тощо. Практикується як монологічна, так і 
діалогічна форма запису оповідей, коли застосовується спеціальний запитальник.

Питання ментального зв’язку особистості з «малою батьківщиною» вже розглядало-
ся вітчизняними науковцями, хоча й привернуло увагу не так давно. У праці О. Сухом-
линова «Культурні пограниччя: новий погляд на стару проблему», вчений розглядає по-
няття вітчизни як приватної та ідеологічної, де приватна набуває певного суб’єктивного 
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сенсу: «Спостерігається інтеграція людини і середовища, знову ж таки, привласнення 
рідного дому, двору, села, міста, річки, лісу, що є невід’ємним простором екзистенції.» 
[13, с. 36-37]. Ідеологічна ж вітчизна є територією з чіткими адміністративно-територі-
альними межами і на відміну від суб’єктивної малої батьківщини, виступає об’єктивною 
складовою почуття територіальної самоідентифікації. Фольклористка Л. Халюк підтвер-
джує цю думку: «Простір “малої вітчизни” не обов’язково має відповідати адміністра-
тивно-територіальним межам[...]. Це простір без виразно визначених меж, істотну роль 
у його конкретизації виконує суб’єктивна свідомість людей, які ототожнюються з ним.» 
[17, с.118]. Таким чином, «мала вітчизна» є реальним географічним, соціально-культур-
ним і водночас символічним простором, але існування меж цього простору суто інди-
відуальні. Наголошується насамперед на його аксіологічному значенні, ідентифікацію 
його мешканців з регіоном, локусом, місцевістю, з яких походить суб’єкт, з цінностями 
спільноти.

Якщо звернутись до польових записів, то мала батьківщина окреслюється так: «Все-
таки, мені за своєю домой, за своєю родіной жалкуєш канєшно, но шо ж там... Вірос там, 
і там дєцтво пройшло, і школа пройшла, й все... Все, думаєца, таке домашнє те.» [21] 
«Своє село, свої люди, своє все, – родіна.» [22]. У наративах переселенців для підсилен-
ня емоційного ефекту прив’язаності до своєї покинутої землі використовується прийом 
бінарного протиставлення своє-чуже, рідне-чуже: «Дома, дома єсь дома. А це чужа сто-
рона, чужа земля...» [23].

Зауважимо, що лексеми «родіна», «дома» не є літературними для української мови, 
однак притаманні говіркам Українського Полісся і вживаються у значенні «ба́тьківщина». 
Вислів «родіма земля» наводить нас на думку, що іменник «родіна» і прикметник «роді-
ма» отримують синонімічну семантику зі значенням «рідна». У цьому самому значенні 
вживається і термін «дома», більше властивий Західному Поліссю. Власне, в українсько-
му традиційному суспільстві міцна і велика родина була запорукою виживання, що під-
носилося до рівня вищих екзистенційних цінностей людини, пов’язаних з благополуч-
чям матеріального і духовного життя кожного її окремого члена. Поняття «рід», «роди-
на», «родичі», «рідна земля», «батьківщина» у фольклорі розглядають у складі концептів 
«свій»/«чужий». Це ми помічаємо і в сучасних персональних наративах переселенців, 
головним чином з сільської місцевості, які зберігають у фольклоризованих текстах на-
ріжні аксіологічні цінності українства.

Концепт «родіна» для поліщука включає ряд чітко окреслених просторових образів, 
вони є універсальними елемантами метатексту про переселення із зони радіаційного за-
бруднення, це зокрема: рідний дім, хата; село; обійстя, садок; угіддя – головно ліс та річ-
ка; кладовище («могилки») та антонімічний до них простір, що узагальнено номінується 
«чужа сторона». Типовою ілюстративною складовою у наших записах є розповідь про 
те, як сниться «родіна», а також осуд виселення. О. Кузьменко помічає, «…що значеннє-
ве поле поняття «мала батьківщина» у фольклорі переселенців є цілком оригінальне. Для 
них типовими є мотиви повернення перед смертю до рідного села, до місця дитинства. 
Образи родинного села та хати несуть особливе аксіологічне навантаження, оскільки є 
центром всесвіту, тією пуповиною, з якою нерозривна людська екзистенція, її початок і 
кінець земного життя.» [10]. Персонажними складовими концепту «родіна» є сусіди, у 
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значенні «свої люди», померлі родичі, які лишились без догляду на кладовищах, та до-
машні тварини, яких не дозволили взяти з собою під час відселення.

У центрі оповіді поліщуків про «малу батьківщину», «родіну» кожен респондент ста-
вить свій дім (хату). До того ж у ній присутний як жаль за хатою, так і відчуття особис-
тої провини, що довелося залишити її пусткою на подальше пограбування та знищення. 
Часто підкреслюється примусовий характер від’їзду, його винуватцем стає нездоланна й 
не персоніфікована стороння сила, про яку говорять переважно у третій особі множини: 
«вигнали», «викинули», «переселили», але говорячи про свою хату, респонденти беруть 
провину на себе і висловлюються від першої особи: «ми кідаєм»: «Прості нас, Матінка 
Божа, шо ми те свою хату кідаєм» [24], «Наші ж діди-прадіди жили в цьому селі, о, та 
й ми породилися[...] і жалко, шо нас оце сюди переселили, а там покинули своє» [25].

Змістове поле поняття «своя хата» пов’язане із виявом великої поваги до місця, у яко-
му народилася і виросла сільська людина [8, с. 77]. Для української спільноти дім / хата 
були символом нерозривності поколінь і вірності традиціям [17, с.325], символом благо-
получчя, інтимного світу людини. Це свій, безпечний, захищений, людський простір на 
відміну від чужого, небезпечного, нелюдського, наприклад, це дуже помітно у народних 
казках, де існує чітко визначена межовість.

В оповідях переселенців сама лексема часто поєднується з епітетом «рідний»: «рід-
ний дім», «рідна хата». Хата сприймається не лише як фрагмент матеріального світу із 
чіткими обрисами, а найперше як об’єкт духовний, пов’язаний із цілим рядом уявлень 
і стереотипів. Передусім слід виокремити імперативи «свого» і «свого як кращого», які 
можна помітити через відповідні сюжетні мотиви в тексті [8, с. 77]. Таким чином, ди-
хотомія «кращий – гірший», позиціонується в контексті «свій – чужий», тобто свій у 
будь-якому разі і за будь-яких обставин є кращим. Хоча об’єктивно нові обставини мо-
жуть бути комфортнішими, як це часто було у випадку з переселенцями-чорнобильцями: 
родюча земля, газифіковані та асфальтовані села, розвинена інфраструктура, однак, нове 
місце досі має статус гіршого. Типовим прийомом розповіді є протиставлення: «там..., а 
тут...», «наша..., а ця...»: «Уже трицать год я наче на квартірі. [...] Не моє. Там моя земля, 
там мої стежкі, там моє все, старость моя вся. То моя родіна. А тут я прожила як... як 
у клєтці. Як ото у тюрмє обгорожени, так тут.»[26]. Навіть через багато років після пе-
реселення оповідачі так само вважають своїм домом покинуте село, кажуть про нього: 
«вдома», «додому», «наше»: «То ж наша родіма земля і родіма хата. А чож... всім, всім 
людям не нравица тут, всі додому токо... токо шо хат уже нема. Пороздіралі хати, попа-
лілі.» [27]. Тими самими поняттями оперують і ті, що повернулись жити у свої домівки, 
але вже до Чорнобильської зони відчуження: «Ой! Да родіна! З родіни їхать?! Хто хоче з 
родіни їхать? Ну я приєхала в свою хату і в своїй хаті жила. [...] Шас я живу в своїй хатє, 
̶ то шо нада!» [28].

Під час розмов з людьми, що лишились жити у відселених пунктах, виявляється, що 
головним аргументом їх перебування у небезпечній зоні є те, що вони просто не змогли 
жити на чужині. Маючи нове житло, як компенсацію втраченого на забрудненій терито-
рії, покинуте стабільно номінується як «у нас там вдома»: «Я вот не могла там и усе. Как 
вечер, на улицу выйду, смотрю[…] как ето все у Святске. Вот как там солнышко садится, 
за церкву нашу, как там цветики растут. А дед мой, видит, шо я то уже не могу и сказал 
мени: “Все, Олька, поедем домой. Ты здесь помрешь, поедем домой. [...]Усе покидали и 
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уехали, сразу, ни минуточки не ждали». У той час у відселеному Святську, що на Брян-
щині, проживало лише декілька сімей [2, с. 66].

Спогади про покинуте село є ліричними, ідеалізованими. Рідні села переселенці зга-
дують як «наше село», «родіну», «родіму землю», «родіму хату», «у нас там». Номінація 
нового поселення: «посьолок», «тут».

Респонденти підсилюють, увиразнюють свої розповіді традиційними пареміями – 
приказками та прислів’ями, які стосуються переважно рідного та чужого краю: «Де лю-
дина родилас, там і пригодилас», «У чужому селі і тріска б’є» , «А ми тут – задня пара 
наперед.», «Дома і вугол помагає, а тут ніхто не поможе…», «Земля так, як матка родна, 
і годує і прикриє, хто вмре – кождого прикриє». Наведемо приклад паремії у контексті 
оповіді: «А я захатєла на родіну, бо родіна ̶ не замєнімєй человєк, так – ти матку мою за-
мєніш? Нє. І родіну я не замєняю. Я нікуди не пошла, бо це б мене тут рострілялі – і я б 
не пошла, всьо. Хай би мене рострілялі, приєхали, стрєлялі – а я б сказала, когось уб’ю 
да пойду в тюрму, бо я ще в одной тюрмє не била.» [29]. Отже, погоджуємось з думкою 
Оксани Кузьменко, що «протиставлення просторових образів «рідної землі» та «дале-
кої чужини»– характерний семантико-композиційний прийом у меморатах та поетичних 
фольклорних творах про депортацію. Незалежно від вектору переселення (на схід чи 
захід) художній образ іншої землі змальовується на контрасті.» [10, с215].

Покидання, полишання рідної хати є травмуючим моментом, ця тематика увійшла 
до багатьох розповідей, стала одним із ключових мотивів. Власне, хата стає не просто 
житлом, а набуває певного духовного зріднення з її мешканцями, антропоморфізується. 
Розповідають про неї, наголошуючи на її зручності, красі, щасливому проживанні в ній, 
для цього використовують порівняння, часто доволі незвичні: «А хата така, як райіспол-
ком. Ми так гарно жили. Це наша хата. І купили хату. Така гарна хата на трі комнаті.» 
[30], «Ну а хата дерев’яна, у чистий зруб, дуже красіва хата.» [31] .

Під час виселення ключовими локаціями для людей стають піч, стіл, які не мають 
бути порожніми, покуть, де має лишитись хоча б одна ікона, замок, який цілують, вихо-
дячи. Таким чином у наративах про прощання з домівкою прослідковуємо ритуальність 
процесу покидання обійстя: «Ікону одну треба в хаті лишить, а одну з собою брали» 
[32]. У піч ставили чавунець з водою, або клали дрова чи цеглинку, щоб піч не лишалась 
порожньою, залишали сіль на столі. У цих ритуальних діях помічаємо тяглість традиції 
ставлення до ключових локацій хатнього середовища, а саме до печі, столу, покутя, по-
рогу. Ритуал залишення оселі часто супроводжувався голосіннями. Голосіння у даному 
процесі стає маркером безповоротності, непоправності становища, а з іншого боку, став-
лення до свого житла як до живого простору. Голосіння в традиційній сфері вказує на 
драматичність прощання та перехід до іншого життя. Хата, це «місце, де бере початок 
життя і ритуально оформлюється його закінчення [...] Інкорпорація голосіння в контекст 
оповіді – це очевидне покликання на похорон з усіма відповідними висновками і коно-
таціями», – підсумовує у своїй мнографії Ірина Коваль-Фучило, детально розглядаючи 
випадки голосіння про покинуту хату [15, с.77-78].

Під час виїзду не лишали без уваги й інші локації, що входять до концепту «Родіна» 
у поліщуків: садок та могилки: «Попрощалась з усім. Яблунькі. На кладбище заєхала, з 
батьками» [33].
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Центром зміни місця проживання є хата, адже відбувається покидання однієї оселі 
і отримання у власність іншої. Примітно, що покинуте житло назавжди залишається у 
вербальному статусі «своя хата», цей вислів став сталою конструкцією для наших рес-
пондентів, воно містить широке коло сенсів: невідчужена власність, сентиментальні спо-
гади та асоціація зі щасливим життям. «Кажу: «Давай поїдемо я побачу свою хату.» ̶ То 
вони завезли, а криші немає, те погоріло, бадилля поросло, і в хаті берези, то я зразу впа-
ла і вони мене одкачали і я не знаю, проснулась вже на кладбищі (бо планували відвідати 
могилки – Н.Л.). То сказали – больш ти там не будеш.» [34]. Під час відвідин хати людина 
спонтанно починає згадувати, часто вголос, окремі подробиці свого життя у цьому міс-
ці, події минулого. Тема виселення і прощання з оселею, окремі деталі цього процесу є 
дуже болючими для респондентів. Вони намагаються уникати цих розмов, не бажаючи 
занурюватись у травмуючі переживання. Найдраматичніше респонденти описують по-
вернення до свого зруйнованого чи пограбованого дому. У такому стані перебувають усі 
хати у відчужених селах. Власне, зруйнована хата є трагічною точкою неповернення, 
втратою останньої надії проявити свою волю і повернути утрачений простір, отже, як 
пише Оксана Кузьменко: «зруйнована хата в народній свідомості сприймається як по-
рушення свобод та варварське втручання у світ особистої недоторканності.[…] через те 
фольклорний образ зруйнованого дому (хати, села) набуває додаткових конотацій: місце 
попраної свободи, людської гідності та честі» [8, с. 78].

До сьогодні раз на рік переселенці приїздять у свої покинуті села на Радовницю (по-
минальний тиждень) і зустрічаються на цвинтарі – на могилках. Така подорож є певним 
ритуальним обов’язковим, неодноразовим актом єднання з батьківщиною та людьми 
рідного середовища. Але, головним чином, ця соціальна практика є для них психологіч-
но необхідною: «Починає снитись родіна, значить треба їхать» – пригадала слова свого 
чоловіка-переселенця жителька Васильківського р-ну Київської обл. [35]. «Треба ж по-
їхати на могілкі, побачіть своїх. То ві знаєте, мі пріїхалі сюди на могилки, ну, так шо… 
чуствуєця, чуствуєця! [..] Прожів же ж вік… А отут я нєпрівікну і всьо, не можу я, тут 
мєні воно не йдьот, це ж страшне діло.» [36]. Доглядають також, могили колишніх одно-
сельців, до яких уже нікому приїхати: «Хто, ніхто ту могилку не убирає, ніхто нічого... 
Приїжаєм – заказала табличку своїм і заказала тій бабушці, причепили, цвєточки... Ну, 
хоть оце іскуствени покупляли, бабу прибрали – і душа спокойна.» [37]. Учасники екс-
педиції ДНЦЗКСТК також часто виїжджають на Радовницю для здійснення польових 
досліджень серед колишнього населення Чорнобильської зони відчуження. Пропонуємо 
приклад голосіння, зафіксованого під час таких розвідок, тут респондентка просить ви-
бачення у могилок за нечасте провідування: «Да як жеж мінє важко! Да як жеж мінє тяж-
ко! Завєзлі у чужую сторану! А ми сваю родіну кинулі! Да вже до вас мамко щодня нєма 
кому хадіть! Да магілкі ваши позарасталі! Да кладбіща вже наші ачужелі! А мі в чужом 
светі! Да як сталі вмірать, дак нас же й на могілкі нє пускалі! Казалі: “Чернобильцам тут 
нєма мєста!” ̶ Дак я вже казала, мамко: “Шо нє треба нам і вмірать, да треба жіть і жіть! 
Бо дє ж нас будуть хараніть?” А тєпер, мамко, хоч я вмру, дак мєнє ж да тєбє нє прівезуть! 
Бо хто ж мєнє до тєбє прівєзє? Бо сє так далеко! Дак буду вже лєжаті у чужому свєті! Ох, 
мамко, ж моя голубко, а чи ти ж знаєш, шо мі так далеко ад дому? Чі ти до нас ходіш 
чі ти нас бачіш? Ох, мамко, ж моя галубко! Ох нє обіжайсє, мамко, шо я вже десять год 
коло тваєй магілки нє була, да с табой нє гаваріла! Да в тєбє нічого нє пітала! Ох прасті ж 
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мінє, моя мамко! Ох прасті ж мінє, мая голубко, бо якбі ж у менє ножкі, дак я ж бі до тєбє 
прієхала!» [38]. Досить часто звучить побажання старшого покоління переселенців бути 
похованим у своєму селі, на «родінє», що інколи, за заповітом, чинять діти переселенців.

Психологічний стан батьків та численні розповіді про малу батьківщину переда-
ються дітям. Інформанти, нащадки переселенців, неодноразово висловлюють бажання 
поїхати у покинуте батьківське село. Хочуть його бачити. Маємо запис від учительки-
переселенки: «Ось у мене малий... [...] Саша осьо в мене: “Мама, возьми мене туда”. [...] 
Це осьо моєї сестри син, то він там родився, йому скіки, два місяця було, але всьо равно: 
“хочу туди поїхать, побачить» [39]. Зі спостережень під час відвідин свого села на Радов-
ницю: «Приєжають молоди багато. Да. Таких, шо тогди, як взорвалось, то вони вобше 
були молодиє. Їм було по сємнадцать чи по шеснадцать год. А тепер вони тоже їздять. І 
їхниє діти їздять. [...]» [3, с. 207].

Якщо ядром розповіді про виселення можна цілком впевнено вважати образ «всоєї 
хати», то увертюрою, якою починається будь-який спомин переселенця-чорнобильця, є 
опис природи, серед якої проходило його життя до аварії. Наш повідач переносить слу-
хача і себе разом з ним додому, де є його улюблена річка, повна риби, ліс, щедрий на 
гриби та ягоди. Відомо, що уснопоетичній творчості українського народу властиві панте-
їстичні погляди, злитість людини з природою, всесвітом. Характерним мотивом у описі 
покинутого села є опис природи та угідь, які респонденти вводять у особистий простір. 
Головним чином ідеться про ліс та річку, які не лише приносили достаток, а й слугували 
естетичним тлом життя поліщука: «Згадуєм своє село, наше село красівє. [...]Село зеле-
не, красівє. Лєса большиє. У лєсах і грибі, і ягоди, і всьо-всьо-всьо шо хочеш. І нас ви-
гнали. Третього чи четвертого мая.»[40], «Я знаю, де було… це ш луга були, всьо, я знаю, 
де було озєро, де ето, лєс, оте, ну, чьо ш, любоє, как говоріца, дерево на мене смотріт, і 
я знаю, шо воно виросло на моїх глазах!» [41]. Подібний художній прийом присутній у 
народній ліричній пісні, яка починається із занурення слухача в атмосферу середовища, 
де відбувається подія. Природа та краєвиди для нашого респондента «були тлом історії, 
формою пам’яті, культури. Мотиви “малої вітчизни”, що наявні в описах річок, долин, 
пущ, ярів, степів, доріг і садків тощо, не є сліпим відбиттям дійсності, натомість вико-
нують в усних оповіданнях функцію художнього коду, у якому міститься інформація про 
історію “малої вітчизни”» [17, с.123].

В усних оповідях переселенців спостерігається самоідентифікація з домашнім (осво-
єним) простором, природою, ландшафтом, краєвидом місця, де вони народилися та ви-
росли, але раптово втратили. Тут простежуються елементи апокрифічних релігійних 
мотивів вигнання з раю: «Золотий край був!», «не сєло а рай був». «Згадуєм своє село, 
наше село красівє. [...]Село зелене, красівє. Лєса большиє. У лєсах і грибі, і ягоди, і 
всьо-всьо-всьо шо хочеш. І нас вигнали.» [42]. У пам’яті вкорінюються зорові, слухові, 
тактильні відчуття покинутої землі, які з часом загострюються і настійливо протиставля-
ються новим умовам: «Там виросте картопля, так? Звариш і розсипалась. [...] Клубніку, 
зайди, аромат такий, шо з ног валяє. [...] Вишня! Пахне. А тут ничим не пахне. Слива! 
Все пахуче! Груша! Яблока! [...] А тут онде бєлий налів, вон не пахне і кіслий» [3, с.206]. 
Отже, знову матеріал приводить нас до висновку: рідне – апріорі краще, а в ситуації ви-
гнання зі свого простору, цей простір набуває гіперболізованої краси й значущості, що з 
плином часу лише підсилюється. Переселенці порівнюють покинуте село з раєм, а новий 
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простір – з кінцем світу, таким чином наголошуючи на важливих для них речах. Ірина 
Коваль-Фучило, аналізуючи наративи переселенців із затоплених сіл, також спостерігає 
підсилення розповіді пасторальним описом природи, вважаючи його «стилістичним при-
йомом наголошення позитивної домінантної ознаки, який застосовують для вербалізації 
важкості втрати» [6, с.226].

Відсутність звичного природного середовища, власне, стала черговою травмою 
після травми полишення нажитого місця. «Протів цеї річки, протів того всього, шо в 
нас було, ми сюди приїхали, мені казалось шо тут конець свєта у них тут. Рєчки немає. 
Ставки ціє болотяниє, риба наша та домашняя була риба, вона дєйствітєльно риба була, 
хароша риба, а ця воняє цім болотом. Лєсов нема, ягод нема, нічо нема, ми тут первиє три 
года плакали отакими сльозами. Потім попривикали.» [43]. 

В описах природи часто згадується властива для краю збирацька діяльність, на По-
ліссі ця діяльність набуває особливого, життєво необхідного спрямування. Без збирання 
ягід та грибів поліщук вже не уявляє свого життя, про що свідчать постійні згадки про 
щедрість поліських лісів: «А от начинаєца черніка – і йдуть разговори: а там би заре піш-
ли, стіки черніки набрали... Пішли гриби – тут немає такого, а там би заре пішли – білих 
грибів би набрали.» [44], «Ягоди чорниці скоко в лєсі, радом одо лєс! Такого вдобства 
ридко де є, як у нас. А ми одо живом... [...] Живом вже скоко, мі той ягоді чорніци не ба-
чим, а в нас у лєсі і дєті, старіє й маліє – всє як начнуть ягоди чорниці...» [45].

Під час реалізації Державної програми відселення із забруднених зон, всі сили були 
кинуті на пошук будь-яких можливостей розташування людей, відповідно мало уваги 
приділяли питанням психологічному комфорту та адаптації населення, зокрема прин-
ципу розселення у подібні природно-кліматичні умови. «Внаслідок цього частина мі-
грантів-поліщуків була розселена у лісостепових та степових районах. Відомо, що при 
переселенні певної етнічної спільноти визначальним фактором її успішної психологічної 
адаптації до природного середовища якраз і постає відповідність типів ландшафтів ото-
чуючого природного середовища тому стереотипу, що склався у процесі попередньої 
життєдіяльності цієї спільноти. Видається, що саме нехтування цією обставиною і спри-
чинилося до помітних психологічно-адаптаційних труднощів і ускладнень, що викли-
кали процес зворотної міграції, повернення значної частини переселенців у екологічно 
небезпечні місця попереднього проживання» [11, с. 48-49].

Цілком очікуваним мотивом нашого дослідження є мотив про родючість землі у рід-
них селах та у місцях поселення переселенців. Відомо, що в українських селян особли-
вий, можна сказати, містичний, ірраціональний зв’язок із землею, полем, городом. Украї-
нець традиційно відчуває внутрішню, сповнену пошанування прив’язаність до землі, від 
якої очікується врожай, вона є лакмусом комфорту і благополуччя та здавна показником 
заможності власника. Отже, в оповідях переселенців ідеться про свою, домашню, а ще 
отриману за певних обставин землю, її врожайність тощо. Розповідь має форму проти-
ставлення цих двох земельних наділів з чітким акцентом на позитивній домінанті першо-
го: «В нас пещаниє землі. Ну, я пещану землю, гектар не поміняв би на десять гектаров 
цеї» [3, с. 206], «Вєселєй було, донєчка. На своїй землє. [...] В нас така хіба земля, шо і 
таке дерево, укопать не можна. А в нас там песочок...» [46]. Деякі переселенці привезли 
з собою знаряддя праці, предмети побуту, саджанці та живці плодових дерев, які прида-
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лися їм на новому місці. Старші люди символічно, як згадку, брали з собою трохи землі. 
Парадоксально, що родючіша земля на новому місці не стає аргументом кращого локусу.

У наративах висловлюється прикрість з приводу того, що прекрасна і мальовнича 
територія стала хворим місцем, зоною зараження. Водночас висловлюється надія на від-
родження даної місцевості: «Я хотєв би шоб тут було харашо і всьо вастанавілос. Має 
желаніє, так как я житєль, тут мой пражив прадєд, дєд, батько і я одо двє васьмьоркі вже 
пражив, от. Родіна єсь родіна.» [47].

Віра у реанімацію забруднених територій опирається на уявлення про те, що птахи 
живуть лише в чистій місцевості. Зокрема сорока, лелека постають в архетипній ролі 
провісників, у даному випадку – відродження рідного краю. Цей мотив використаний 
у дизайні музею «Зірка-полин» що знаходиться у місті Чорнобиль. Одна з теперішніх 
мешканок міста прокоментувала побачене: «От лелеки летіли, і ото воно взорвалось – об-
палили крила і попадали. А потім [...]сходить сонце, і пройшло стіки років, трицть років, 
і вони [...] ожили. Значіт, шо тут шо – я маю для себе такий висновок – шо тут можна 
жити, шо тут повертаєця потроху життя. [...] І я знаю, шо воно так і буде.» [48]. 

Ностальгуючи за батьківщиною, переселенці бачать її у снах. Маємо численні запи-
си сновидіть про покинуте село, в яких респонденти зустрічають односельців та родичів, 
серед них і померлих. Найчастіше у снах з’являються знайомі краєвиди. Цікаво, що нове 
місце не сниться навіть після тридцяти років проживання, а події і люди, з якими до-
водиться спілкуватись на новому місці проживання, сняться на тлі рідного села: «От 
сниця шо – от люди наче й тутешні, а сняця там. Ну, батьки там, само собой, там люди 
ті, ти ж, само собой – і тутешні люди, но вони сняця мені там.» [49], «Канєшно сняца, 
шо, хтось не сняца? Такі там де родився... Батьки покойниє сняца, тоже там. Ось тут по-
ховани.» [50], «На родінє сняця сни. Там, де ти прожив у дєцтвє ̶ родіна. Так і в мене: 
де я не був, де я не ета... а сниця мені Аташев. Ця вся територія. А оце важно, це дуже 
важно. Вот, шо такоє в організмі человєка...» [51]. Ірина Коваль-Фучило, переконана, що: 
«Для фольклориста показовою є відповідь на питання про те, чи сниться рідне місце, 
яка часто має форму антитези – то сниться, а це не сниться. Це свідчить про чіткі ознаки 
фольклорності досліджуваних наративів» [6, с. 220].

Значна частина респондентів вважають переселення помилкою. У розповідях посе-
ленців часто звучить мотив про смерть людей на новому місці, пов’язану із полишен-
ням рідної землі. Повторювані причини смертей такі: хвороби, пов’язані з радіацією; 
припущальне забруднення нового місця проживання; туга та переживання; поганий, не-
звичний клімат на новому місці. «Як, кажут... Я українська нація, мене не бере радіація. 
[...] Повмирали багато – у нас маладих мущин, столькі памєрло їх... женщин... А чи ад 
радіації, чи мо ад тої нудьги, шо на чужой старанє живут, шо в чужих хатах... [...] Да такі 
хати пастроїли, шо треба перестроювати... [...] Це ж все вальнєніє. Дак може од вольнєнія 
пагіблі люди.» [52]. Звернімо увагу на те, як фрагмент популярного жартівливого вірши-
ка («Ми українска налія, і не бере нас радіація» перетворюється в наративі інформанта 
на підтвердження безпеки життя на своїй землі. Наступні фрагменти демонструють при-
пущення, що на своїй землі, можливо, люди б не так вмирали: «Мої батьки в шійсят 
год повмірали. Чі нам може клімат цей, чі я знаю? Може, мі там були, може було б воно 
по-другому» [53]. Такої ж думки дотримуються і ті, хто залишився вдома, але тепер вже 
на території зони відчуження: «Мерли там у том чистом воздусі. А може там ше дальше 
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була й больша (радіація – Н. Л.), хто знає, хто там мєрав її, моя голубко... Так чи нє? Ну, 
так. А я, бачте, ше живу, і в радіації робіла.» [54]. У записах з білоруської території має-
мо яскраву ілюстрацію табуювання переміщення, обгрунтовану забороною кидати свою 
землю з посиланням на святе письмо: «Колісь у опісаніях пісалі, йон йон нікому не по-
уліяв, ети Чернобель. Нікуда не уєзжайце. Седзіце на местах. Той спассьон, хто на месці 
будзє... У опісаніі пісалі, у бібліях...»» (респондентка 1924 р.н. с. Новая Рудня Єльскі 
район, Білорусь) [4, с. 190]. 

Трагічна доля людей, що залишили рідний дім, свій життєвий захишений простір, у 
підсвідомості стає перетинанням небезпечної межі, асоціюється з далекою дорогою, що 
здавна було символом небезпеки, зрештою, докори сумління у сув’язі з покинутим про-
стором у своїй сукупності складають своєрідне табу. На нього накладаються й численні 
віщування, що їх вдалось записати в експедиціях. Головним чином це слова циганок: 
«”І ві поєдете, вієдете зцюдова, але вам там добра не буде. І правільно. І правільно, шо 
не буде.” ̶ Вона не сказала мені, шо я потіряю свого сина, от, і шо буде погано, я осьо 
ходить не можу, ноги болять. Вона каже, шо там вам буде дуже погано, а тут вам дуже 
добре. Тут вам везе. Вона ж не знала, де я живу, то я в матері там в старой хаті була. І 
бачиш, так воно і є.» [55]. По-друге саме місто Чорнобиль осмислюється респондентами 
як захищений простір: «Ми тут всі під Богом в цьому Чернобилі. [...] Бачили у Храмі 
Божому, як Ісус Христос помітив карту України, де залишиця життя? [...] Це буде Харків, 
Чернобиль, Почаєв і ще якесь місто. Це там, де люди залишаця.» [56]. Не відпускає місто 
своїх колишніх мешканців і у снах: «Да, сон такий сниця, шо я блужу наче не можу ви-
йти з Чорнобиля. Ніяк не можу вийти, таке шось. Нєскалько раз так шо одне й те ж саме 
снилось, шо я не можу ніяк вибраця оттуда, с Чорнобиля. А заре так... такого, таких снів, 
шоб імено про дом – не сниця.» [57].

У спілкуванні з уродженцем м. Чорнобиль, а нині настоятелем місцевого Свято-Іллін-
ського храму, фіксуємо класичний ланцюжок складових концепту ба’тьківщини: храм–
місто–земля–діди-прадіди–Україна у лаконічному висловлюванні: «Для чернобылян это 
обидно, что назвали нашу родную землю зоной отчуждения. Для меня, как коренного 
чернобылянина эта местность такая, как она была и 50 лет назад. Это мой город, это моя 
земля, это мой храм, это Украина. Это там, где жили наши деды-прадеды» [58].

Нагода записати тексти жартівливого характеру, у даній тематиці, швидше є винят-
ком і великою рідкістю, але оказіонально, у процесі розмови респондент, до прикладу, 
ілюструє важливе значення батьківщини анекдотом у якості притчі: «Єсь анєкдот такий: 
виповзає червяк – от корова там нагадила, виповзає він, а тут метелик іде, питає: [...] “Не 
гадко тобі жить, ̶ говорит, ̶ це ж дєрьмо все-такі?” Говорит: “Родіна єсь родіна”» [59].

Наративи про втрачений, залишений рідний дім та малу батьківщину, яка для кожно-
го має суб’єктивні межі, містять сукупність тем та мотивів, спільних для всіх переселен-
ців. Це виражається у спогадах про красу природи, тугу за хатою, розповідях про відвід-
ування рідних місць увісні, потребу хоч ненадовго повернутись, щоб пригадати минуле, 
яке апріорі було щасливим. У семантичному полі спогадів переселенців завжди будуть 
присутні бінарні опозиції, повтори, порівняння. Важливість розказуваного підсилювати-
меться пареміями, аналогіями з апокрифічних сюжетів тощо. У чипадку з людьми, що 
були вимушені залишити свої домівки через аварію на ЧАЕС, ми стикаємось з втратою 
звичного життєвого простору і трагедією втрати усіх зв’язків з ним. Потрібно було зали-
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шити не лише свою хату, а й, через радіаційне забруднення, предмети господарювання та 
побуту, домашніх тварин, могили предків, які відігравали важливу роль у житті поліщу-
ків. Відбулося розпорошення та перемішування людей з різних сіл, а, отже, втратилась 
можливість зберегти спільні суто локальні традиції. Для жителів сільської місцевості, 
які жили у постійній взаємодії членів сільської громади, а особистий простір кожного 
не обмежувався стінами дому, а включав ще й навколишні угіддя, таке переселення було 
сильним психологічним ударом. Тому тема переселення є актуальною в розмовах і через 
більш як тридцять років по аварії. Загалом, наративи про Чорнобильську катастрофу ма-
ють широке коло спільної для оповідачів тематики, образів та мотивів, а також способів 
їх зображення, що об’єктивно говорить про фольклорність дослджуваного матеріалу.
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Лещенко Н.М., аспирантка
Институт искусствоведения, фольклористики и этнологии им. М. Ф. Рыльского 

НАН Украины, Киев

СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТА «МАЛАЯ РОДИНА» В НАРРАТИВАХ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ-ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ ИЗ УКРАИНСКОГО ПОЛЕСЬЯ

Исследуя воспоминания о принудительных переселениях, становятся особенно за-
метны нарративы о покинутом нажитом месте. Авария на Чернобыльской АЭС в 1986 
году заставила тысячи людей оставить свои дома. В статье анализируются темы и 
мотивы рассказов переселенцев о «малой родине»: ритуалы прощания с домом; опи-
сание природы родного края; сны и пророчества; огромное желание вернуться домой; 
посещение родных мест; пословицы и поговорки о «родине».

Также в статье приводятся нарративы тех, кто вернулся жить в свои села в Чер-
нобыльскую зону отчуждения.

Ключевые слова: нарратив, Чернобыльская авария, устная история, культурная 
антропология, фольклор катастроф, антропология катастроф, переселенцы, концепт 
«родина», покинутый дом, сон, пророчество.

Leshchenko N., postgraduate student
Rylskij institute of arts, ethnology and Folkloristics, Kyiv

THE SEMANTIC FIELD OF THE CONCEPT “MINOR HOMELAND” IN 
THE NARRATIVES BY IMMIGRANTS FROM THE UKRAINIAN POLSISSIA 

THROUGH THE EXPLOSION AT THE CHERNOBYL NUCLEAR POWER PLANT
During research on recollection of the forced relocation, scientists found out, that the ma-

jority of the interviewees repented about their abandoned dwellings. It was especially hard for 
the village dwellers and the aged people.

More than 30 years ago thousands of the people from the Ukrainian Polissia had to move 
urgently to a new dwelling place (due to the accident at Chernobyl power station in 1986). 
In the article we analyze typical discourse about abandoned «minor motherland” or “home-
land”, “home”; parting with home, garden, graves of ancestors, nature description, dreams 
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and forseeing; desire to return back home; repetitive visiting native place (house or the place, 
where it used to be); proverbs about native place.

Besides, the article discusses the discourse of the people, who have returned to the Cher-
nobyl isolated zone and now are living behind the barb wire.

Key words: narration, Chernobyl accident, oral history, cultural anthropology, catastro-
phy folklore, antropology of catastrophe, resettler, concept “motherland”, abandoned home, 
dreem, foresight, mourning, exile.

УДК 82.02 
Наджафова Кямаля Нурулла гызы, кандидат филологических наук
Бакинский государственный университет, Баку, Азербайджан

ТУКАЙ И АЗЕРБАЙДЖАН

В статье прослеживаются и исследуются связи Габдуллы Тукая – татарского на-
родного поэта, литературного критика, публициста, общественного деятеля и пере-
водчика с Азербайджаном. Особо отмечается значительное влияние азербайджанско-
татарской общественно-политической и литературно-эстетической мысли на форми-
рование творчества Г. Тукая. Это влияние обусловлено в первую очередь этно-наци-
ональной, историко-психологической, философско-религиозной, языковой общностью и 
традициями азербайджанского и татарского народов. В статье на основе конкретных 
фактов подчеркивается огромная роль великого азербайджанского поэта-сатирика Са-
бира в сатирическом творчестве Тукая. Особое внимание уделяется сотрудничеству 
Тукая с сатирическим журналом «Молла Насреддин», имевшим огромное значение в 
борьбе за демократические права в тюркоязычном мире. Отмечается огромная роль 
Г. Тукая в развитии татарско-азербайджанских литературных связей, имеющих глубо-
кие исторические корни.

Ключевые слова: Габдулла Тукай, татарская литература, поэт, народ, сатира, 
Азербайджан, исторические корни, литературные связи. 

 
Татарская литература имеет древнюю и богатую историю. Средневековые классиче-

ские героические эпосы «Идегей», «Ханская дочь Алтын сач», «Бушман Кыпчак», «Чура 
батыр», «Кесикбаш», «Авик» и др., являющиеся памятью многовековой истории народа, 
его мировоззрения, мудрости, художественным отражением его быта, менталитета, за-
нимают особое место в литературе тюркских народов. Произведения известных средне-
вековых поэтов Кул Али «Кыйсса-и Иосыф» (Сказание о Иусуфе), Насреддина Рабгузи 
«Кисас аль-Анбия» (Рассказы о пророках), Махмуда Булгари «Нахдж ал-фарадис» (Путь 
в рай), Кутба «Хосров и Ширин», Харезми «Мухаббатнаме» (Повесть о любви), Хуса-
ма Катиба «Джумджума Султан» Сайфа Сараи «Гулистан бит-тюрки» (Тюркский цвет-
ник»), Мухаммедьяра «Тохвеи-Мардан» (Дар мужей) являются блестящими образцами 
не только татарской, но и общетюркской литературы.
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Новый период в истории татарской литературы, в частности XIX-XX в.в., знамену-
ется появлением талантливых писателей. Татарская литература вступает на новый путь 
развития; именно в этот период создаются произведения, имеющие важное историче-
ское значение и определяющие идейно-художественный генезис нации. Такие известные 
мастера слова, как Шахабеддин Марджани, Кайум Насыри, Абдурахман Ильяси, а также 
Габдулла Тукай, Сагит Рамиев, Закир Рамиев, Шейхзаде Бабич, Фатих Амирхан, Алескер 
Кямал, Ахмед Урманчиев, Фахих Сейфи Казанлы, Наджиб Думави, Саид Сюнчалай, Ша-
хид Ахмедиев, Миразиз Укмаси, Аяз Исхаги, Меджид Гафури, Абдул-Гафур Гюлахмедов 
и др. обогатили своими произведениями татарскую литературу. Некоторые из них дошли 
и до советского периода. Тукай, Дардманд и Бабич стояли у истоков новой татарской 
литературы. Несомненно, первенство по праву принадлежит Габдулле Тукаю – осново-
положнику новой национальной поэзии, высоко поднявшему знамя гражданственности, 
народности и реализма. 

В азербайджанской литературной среде всегда был большой интерес и уважение к 
творчеству такого прогрессивного поэта, как Тукай. Габдулла Тукай (1886-1913) - клас-
сический татарский поэт, прошедший тяжëлый жизненный путь, полный утрат, лишений 
и нужды, и умерший в молодом возрасте (27 лет) от чахотки. В этом смысле жизнь Тукая, 
считающегося основоположником революционной сатиры в татарской литературе, напо-
минает жизнь величайшего азербайджанского поэта-сатирика М.А. Сабира.

Творчество Тукая заложило основы революционной гражданской лирики в татар-
ской поэзии. Оно олицетворяет целую эпоху в духовном развитии татарского народа. 
Творчество Тукая связано с борьбой народов Востока за национальную свободу. В про-
изведениях Тукая прослеживается мотив судьбы нации, мысль о необходимости разви-
тия татарского народа, обшества на основах образованности и культуры. Именно поэто-
му в своë время имя Тукая пытались предать забвению. 

«... Москва прилагает все усилия, чтобы предать имя Тукая забвению и отдалить 
от него татарскую молодëжь, что с точки зрения большевизма является оправданным, 
ибо Тукай воспевал татарскую нацию, не имеющую никакого отношения к русским. Ибо 
Тукай - татарский поэт-реформатор, давший татарской культуре бесценные богатства. 
Ибо Тукай не признавал политику русификации, и по мнению большевиков, был против-
ником революции» (10, 190). Эти слова принадлежат Аязу Исхаки – деятелю татарского 
национального движения, писателю, публицисту, издателю и политику (1878-1954). Ста-
тья Аяза Исхаки «Идель – Уральский поэт Габдулла Тукай» была написана к 20 -летию 
со дня смерти Габдуллы Тукая – славного сына татарского народа, борца, высоко под-
нявшего знамя гражданственности, народности и реализма. Статья была опубликована 
в ежемесячном емигрантском сборнике «Йана милли юл» («Национальный путь»), из-
даваемом в Берлине. В этой статье, носящей характер обращения, автор призывал всех 
почтить память Тукая и организовать вечер в связи с 20- летием со дня смерти поэта. 
Следует отметить, что эта статья была переведена на азербайджанский язык и опублико-
вана в 1933 г. в печатном органе азербайджанской эмиграции «Азербайджан юрд билги-
си» под руководством Ахмеда Джафароглу. 

Азербайджанская классическая литература оказала значительное влияние на раз-
витие татарской демократической литературы. Тукай высоко ценил азербайджанскую 
литературу. В воспоминаниях его современников содержится богатейший материал о 
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связи Г. Тукая с азербайджанской сатирической литературой, в частности, с сатириче-
ским журналом «Молла Насреддин» и М.А. Сабиром. Г. Кариев, один из основополож-
ников татарского национального театра, в своих воспоминаниях говорит о том, что когда 
Тукай учился в медресе в Уральске, туда присылали газеты «Шарги-рус» из Тифлиса 
и «Терджуман» из Бахчисарая. Тукай последовательно читал все эти газеты, и отсюда 
следует, что уже с 1904 г. он знал о Дж. Мамедкулизаде – азербайджанском журналисте, 
просветителе, писателе-сатирике, представителе критического реализма в азербайджан-
ской литературе. В тот период Дж. Мамедкулизаде вëл активную деятельность в газете 
«Шарги-рус», а во второй половине 1903 г. стал еë редактором (1, 296).

В 1906 г. в Тифлисе Дж. Мамедкулизаде был основан сатирический журнал «Молла 
Насреддин», оказавший значительное влияние на формирование и дальнейшее развитие 
сатирической прессы и сатирической графики народов Кавказа, Средней Азии, Татар-
стана, Крыма, Поволжья и Ирана. На его страницах отражались типичные события в 
жизни всех мусульман России, в том числе и татарского народа. Можно с уверенностью 
сказать, что журнал «Молла Насреддин» стал хорошей школой для татарских братьев по 
перу с точки зрения художественно –публицистического освещения и решения многих 
актуальных проблем. Ещë в 1957 году известный башкирский литературовед и писатель 
М. Гайнуллин в своей статье, опубликованной в журнале «Дружба народов», отметил 
непосредственное влияние журнала «Молла Насреддин» на татарскую реалистическую 
сатиру и создание журнала «Уклар» («Стрелы») (7, 234). 

Журнал «Молла Насреддин» и сатира Сабира служили примером. для Тукая. Начи-
ная с 1906 г., Г. Тукай в Уральске выпускает сатирический журнал «Уклар», который 
отвечает духу «Молла Насреддина». Этим он заложил основу первого сатирического из-
дания. Он печатает на страницах журнала «Уклар» отрывки из «Моллы Насреддина» и 
некоторые стихи, опубликованные в этом журнале, переводит на татарский язык (2, 3). 

Безусловно, Тукай сыграл исключительную роль в создании татарской сатирической 
печати. Новые веяния в начале XX в., предвещавшие подъëм революционного движения, 
оказали заметное влияние на Тукая. Общественно-политическая мысль, рост обществен-
ного движения того периода способствовали появлению многих газет и журналов. В Ка-
зани начинают издаваться сатирические газеты и журналы на татарском языке: «Яшен» 
(«Молния»), «Ялт-йолт» («Сверкание»). И идейно-политическая тематика, и жанровые 
формы, и средства выразительности татарской сатирической печати были тесно связаны 
с азербайджанской сатирической печатью. 

Как известно, сфера влияния сатиры Сабира была весьма широка. Поэзия Сабира, 
отличающаяся совершенством формы и содержания, пользовалась большой любовью и 
у татарского народа. Неудивительно, что в телеграмме, отправленной Союзом советских 
писателей Татарстана в Центральный исполнительный комитет Азербайджана в связи с 
25-летием со дня смерти Сабира, говорилось, что советские писатели Татарстана вместе 
с азербайджанским народом отмечают 25-летие со дня смерти великого народного поэта 
Азербайджана, классика азербайджанской литературы Сабира. Сабир близок и дорог та-
тарскому народу как современник татарского народного поэта Тукая (6, 407).

А. Керимбейли в своей статье «Феномен Тукая» так характеризует связь между твор-
чеством Сабира и Тукая: «Когда читаешь Тукая, то порой возникает чувство, что чита-
ешь произведения величайшего азербайджанского поэта Сабира. Поэтическая идея, со-
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держание, форма, мотив, пламенное сердце, просветительское миропонимание, поиски 
нового, национальный дух, желание видеть свой народ свободным и счастливым, суфий-
ская лексикология языка поэзии, новый взгляд на классические, поэтические символы и 
другие стороны мастерства наглядно свидетельствуют о параллелях с Сабиром. Хотя в 
общем главные направления творчества Сабира и Тукая в идейно-содержательном плане 
совпадают, Сабира от Тукая отличает горький смех и жестокий сарказм. У Тукая был 
строгий революционный взгляд на социальную жизнь, общество и беды народа, у Саби-
ра же был смех сквозь слезы» (4, 2). 

При исследовании жизни и творчества этих двух поэтов выявляется множество ин-
тересных сходств: время, в которое они жили, среда, источники вдохновения, сферы 
влияния, деятельность в печатных органах, образ мышления. Произведения Сабира по-
лучили широкое распространение ещë при жизни поэта. В распространении его стихот-
ворений огромную роль сыграл журнал «Молла Насреддин», который в то время читали 
с большим интересом на Кавказе и в Средней Азии, в Крыму и Татарстане, в Турции и 
Иране. Среди постоянных читателей этого журнала был и выдающийся татарский поэт 
Г. Тукай. Он проявлял постоянный интерес к творчеству азербайджанских литераторов, 
сплотившихся вокруг этого журнала, а в особенности – пламенного поэта-сатирика Са-
бира. В одном из номеров журнала «Молла Насреддин» было опубликовано стихотворе-
ние Сабира «Шикайет» («Жалоба») под подписью Бойнубуруг (букв. Согбенный). Тукай 
перевëл это стихотворение на татарский язык под названием «Стенания муллы». Впер-
вые это стихотворение было опубликовано в журнале «Яшен» («Молния»), выпускаемом 
Тукаем. 

А. Мирахмедов указывает, что в оригинале стихотворения 24 строки, в переводе же – 
22 строки, на 2 строки меньше. Пятое и шестое двустишия по содержанию объединены в 
одно. Однако, несмотря на это, Тукаю, как талантливому переводчику, удалось сохранить 
содержание и идейное направление оригинала (5, 140). Следовательно, первым пере-
водчиком стихотворений Сабира на татарский язык был именно Тукай, и это вовсе не 
случайно. Как отмечает академик В.А. Гордлевский, Тукай переводил многих поэтов. Он 
предпочитал переводить тех мастеров слова, чья палитра отличалась мягкими, нежными 
тонами, чьи произведения призывали к добру и свету (6, 408). 

Проф. А. Заманов в своей книге «Сабир и его современники» характеризует отноше-
ние современников к Сабиру. В эту же книгу включены воспоминания азербайджанско-
го писателя Сеида Гусейна, связанные с Сабиром. Сеид Гусейн, сравнивая даже смерть 
Сабира и Тукая, искреннюю любовь и уважение народа к ним, с сожалением пишет: «У 
северных тюрков ушел из жизни Габдулла Тукаев. В газетах мы прочли о том, что было 
сделано в связи с этим. Так, в честь него один из купцов назвал свой пароход «Тукаев». 
А что же предприняли наши купцы в память о Сабире?» (9, 121).

Тукай встречался и с Нариманом Наримановым. Когда Н. Нариманов находился в 
ссылке в Астрахани, Тукай прибыл в Астрахань. Возможно, истинной причиной поездки 
Тукая в Астрахань было желание поправить здоровье. Н. Нариманов, увидев больного 
Тукая сказал, что надо было приехать на год-два раньше и посоветовал лечиться кумы-
сом. Следуя совету Н. Нариманова, Тукай пил кумыс (7,237).

В 1913 г. Тукая не стало. Деятели азербайджанской литературы и печати, в том числе 
и Н. Нариманов провели ряд мероприятий для увековечения памяти безвременно ушед-
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шего поэта и популяризации его произведений. Как сообщала газета «Каспий», в астра-
ханском университете планировалась лекция Н. Нариманова о Тукае, однако правитель-
ственные круги царской России не позволили это. В 1913 г. журнал «Молла Насреддин» 
с глубоким прискорбием известил читателей о безвременной кончине одного из самых 
его активных корреспондентов.

Начиная с 50-х г.г. XX столетия наследие Тукая находится в центре внимания в Азер-
байджане; учëные-литературоведы и мастера слова посвящают ряд статей творчеству 
Тукая. Известный азербайджанский учëный-филолог П. Халилов выступил в печати со 
статьей, посвящëнной 40-летию со дня смерти Тукая. В 1956 г. П. Халилов составил 
«Хрестоматию литературы народов СССР», в которую включил и произведения Тукая. 
В учебном пособии П. Халилова для вузов «Литература тюркских народов и восточных 
славян» (Баку, 1994) широкое место отводится творчеству Тукая: «Татарский револю-
ционный поэт-демократ Габдулла Тукай своей жизнью, творчеством, судьбой близок к 
Сабиру. Талант Тукая, как и Сабира, расцвел в преддверии революции 1905 г. и особенно 
после неë. Революция 1905 г. дала настоящее содержание его стихам. Сабир создавал 
свои бессмертные произведения, являющиеся самыми прекрасными образцами азер-
байджанской поэзии XX в., в основном на протяжении шести лет (1905-1911), Тукай 
- на протяжении восьми лет – 1905-1913 г.г., оставив огромное литературное наследие, 
входящее в сокровищницу татарской поэзии» (3, 331). 

Ряд научных трудов азербайджанских учëных-литературоведов посвящен твор-
ческим связям Г. Тукая с азербайджанской литературой, азербайджанской культурной 
средой, с национальной реалистической литературной школой, с журналом «Молла На-
среддин»: Азиз Шариф «Габдулла Тукай й азербайджанская литература», А. Мирахме-
дов «Габдулла Тукай й «Молла Насреддин», А. Абдулла «Двадцатисемилетний аксакал», 
Х. Рза «Великий гражданини, могущественный поэт», M. Араз «Великий певец татар-
ского народа», В. Кулиев «Г. Тукай и азербайджанская литературно-общественная мысль 
начала XX века» и др.

В сборнике «Тюркский венок», в который были включены блестящие образцы твор-
чества выдающихся мастеров слова тюркских народов, азербайджанский поэт Халил Рза 
представил стихотворение Тукая «Две дороги», отражающее размышления поэта о судь-
бе своего народа:

В этом мире две дороги:
Если первой ты пойдешь –
Будешь счастлив, а второю –
Только знание найдешь.
Всë в твоих руках: будь мудрым,
Но живи, подавлен злом
А когда ты хочешь счастья –
Будь невеждой, будь ослом!

В антологию «Огузские стихотворения, созданные на протяжении 1500 лет», наряду 
с стихотворением Тукая «Две дороги» включено и стихотворение «Родной язык» в пере-
воде выдающегося азербайджанского писателя Анара. В этом стихотворении Тукай вы-
ражает свою безграничную любовь к родному языку. 
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После обретения Азербайджаном независимости возвращение к национальным кор-
ням открыло путь изучению литературы тюркских народов в широком аспекте и иссле-
дованию еë во всех параметрах. Таким образом, это позволило познакомиться ближе и 
с творчеством малоизвестных мастеров слова тюркского мира. Монографическое иссле-
дование литературы тюркских народов во всех направлениях, проведение международ-
ных конференций, симпозиумов, научных семинаров, посвящëнных творчеству тюрк-
ских писателей, издание антологий сблизило тюркские народы; такие целенаправленные 
мероприятия способствовали расширению литературных связей и обмену мнениями. 
В ходе этих мероприятий на передний план было выдвинуто изучение, исследование и 
пропаганда татарской литературы. Среди выдающихся представителей татарской лите-
ратуры особо звучало имя Габдуллы Тукая. 

В 2011 г. в Татарстане торжественно отмечалось 125-летие со дня рождения Габ-
дуллы Тукая. В юбилейных мероприятиях приняли участие и представители азербайд-
жанской интеллигенции. Известные азербайджанские мастера слова Анар, Сабир Ру-
стамханлы в своих выступлениях особо подчеркнули общность исторических корней 
азербайджанского и татарского народов. Долгие годы азербайджанский и татарский на-
роды вели борьбу за независимость духовные и культурные ценности. В этой борьбе 
основным фактором был родной язык. Родство азербайджанского и татарского языков 
позволило азербайджанскому народу ближе познакомиться с творчеством Тукая ещë с 
начала XX века. В стихотворениях Тукая как и в поэзии великих мастеров слова Насими, 
Дж. Руми, Навои, Физули ощущается сочетание нежных лирических чувств и пламенно-
го бунтарства. Г. Тукай по праву считается одним из самых блестящих поэтов не только 
Татарстана, но и всего тюркского мира. 

В этой связи в Азербайджане также был проведен ряд юбилейных мероприятий; из-
бранные произведения выдающегося представителя общетюркской литературы Габдул-
лы Тукая были переведены на азербайджанский язык и неоднократно изданы в Азер-
байджане. В 2011 г. избранные произведения Г. Тукая были опубликованы в Азербайд-
жане с переводом профессора Рамиза Аскера. В книге под названием «Миллетим» («Моя 
нация») были даны оригиналы стихотворений Тукая на татарском языке с переводами 
на азербайджанский язык. Издание книги на двух языках явилось наглядным свиде-
тельством духовной близости, общности языка, литературы, мышления, пути развития 
двух братских народов. Эта книга объемом в 268 страниц включает автобиографический 
очерк Тукая «Что я помню о себе», 75 стихотворений и поэму «Сенной базар, или но-
вый Кисекбаш». Предисловие «Великий татарский поэт Габдулла Тукай», написанное 
Рамизом Аскером, представляет собой ценный научный источник информации о Тукае. 
Р. Аскер так характеризует творчество Г. Тукая: «Габдулла Тукай – величайший творец, 
душа и сердце братского татарского народа, певец и выразитель его желаний, чаяний, 
мыслей. Можно с уверенностью сказать, что ни один из татарских поэтов не был так бли-
зок татарскому народу, как Тукай. И татарский народ никого из своих поэтов так безумно 
и искренне не любил, как Тукая. Я полагаю, что у этой любви есть несколько причин. Он 
родился гением; Всевышний дал ему всë кроме здоровья. Во-вторых, Тукай бескорыстно 
растратил свой талант во имя и благо своего народа. В-третьих, в истории татарского 
народа ни один поэт не был столь народным и национальным, как Тукай. В-четвертых, 
Тукай –творец, рождëнный временем» (8,3).
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10-ая книга из серии библиотеки ТЮРКСОЙ под названием «Моя нация» является 
своего рода показателем высокой оценки наследия Тукая. Книга была опубликована в 
2009 г. в соответствии с рекомендациями и итоговой декларацией международного сим-
позиума. Следует отметить, что в 2010 г. исполнилось 125 лет со дня рождения Тукая. В 
связи с этим ТЮРКСОЙ объявил 2011 год годом Тукая. Генеральный секретарь ТЮРК-
СОЙ Д. Касеинов сообщил, что мероприятия, посвящëнные Тукаю, будут включать в 
себя научные симпозиумы, конференции, творческие встречи, круглые столы. Было от-
мечено, что проведение года Тукая станет весомым вкладом в деятельность ТЮРКСОЙ 
и укрепление связей тюркского мира, поскольку творчество великого татарского поэта 
оказало влияние на литературу всех тюркоязычных народов (11, 95).

В 2011 г. поэма Тукая «Сенной базар, или новый Кисекбаш» была представлена чита-
телям в виде отдельной книги на азербайджанском, турецком, татарском и русском язы-
ках. Хураман Хумматова, адаптировавшая поэму к азербайджанскому языку, написала 
содержательное предисловие «Поэма Г. Тукая «Сенной базар, или новый Кисекбаш»». 
В предисловии подробно говорилось об идейно-содержательных особенностях поэмы, 
написанной в сатирическом духе, о религиозных легендах, бытовавших среди тюркских 
народов. 

Отметим также, что в сборник «Габдулла Тукай в азербайджанском литературоведе-
нии» (Баку, 2012) включены статьи азербайджанских учëных, исследователей, поэтов, 
посвящëнные великому татарскому поэту, писателю, переводчику Г. Тукаю. Статьи в 
сборнике представлены хронологическом порядке на двух языках (азербайджанском 
и русском). В этот сборник, посвящëнный 125-летию со дня рождения Тукая, вошли 
и исследования азербайджанских учëных, принявших участие в международной на-
учно-практической конференции «Г. Тукай в национально-культурном контексте», 
проведëнной Министерством образования, Академией наук Республики Татарстан и Ин-
ститутом языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова (25 апреля, 2011). 

Короткая жизнь Тукая прошла в высоком творческом напряжении. Имя Тукая оз-
начает целую эпоху в духовном развитии татарского народа, в становлении его куль-
туры, литературы, искусства. Одна из особенностей таланта Тукая заключалась в его 
способности видеть жизнь общества и душу человека насквозь со всеми сложностями, 
противоречиями, социальными проблемами. Тукай, как и Сабир был поэтом, рождëнным 
общественно-политической и литературной средой XX века. Прожив всего 27 лет, Тукай, 
благодаря своему таланту, глубине мышления, искренней любви к народу стал величай-
шим мыслителем и любимым поэтом не только татарского народа, но и всех тюркских 
народов. Всей своей жизнью, деятельностью, творчеством Тукай утверждал, что писа-
тель, поэт обязан жить нуждами, чаяниями и стремлениями своего народа, говорить и 
писать лишь правду. 

В заключении можно сказать, что изучение и пропагандирование литературного на-
следия великих поэтов-мыслителей, творчество которых не утратило актуальность и по 
сей день, имеет огромное значение. Творчество Тукая - национальное достояние не толь-
ко татарского народа, но и всех тюркоязычных народов. 
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ТУКАЙ İ АЗЕРБАЙДЖАН
У статті простежуються і досліджуються зв’язки Габдулли Тукая – татарського 

народного поета, літературного критика, публіциста, громадського діяча і переклада-
ча з Азербайджаном. Особливо наголошується значний вплив азербайджансько-татар-
ської суспільно-політичної та літературно-естетичної думки на формування творчос-
ті Г. Тукая. Цей вплив обумовлено в першу чергу етно-національною, історико-психоло-
гічною, філософсько-релігійною, мовною спільністю і традиціями азербайджанського і 
татарського народів. У статті на основі конкретних фактів підкреслюється величез-
на роль великого азербайджанського поета-сатирика Сабіра в сатиричній творчості 
Тукая. Особлива увага приділяється співпраці Тукая з сатиричним журналом «Молла 
Насреддін», яке мало величезне значення в боротьбі за демократичні права в тюркомов-
ному світі. Відзначається величезна роль Г. Тукая в розвитку татарсько-азербайджан-
ських літературних зв’язків, що мають глибоке історичне коріння.

Ключові слова: Габдулла Тукай, татарська література, поет, народ, сатира, Азер-
байджан, історичні корені, літературні зв’язки.
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TUKAY AND AZERBAIJAN

The article deals with the great Tatar people poet, literary critic, publicist, public fi gure, 
translator and his relations with Azerbaijan. İt is noted that the Azerbaijani-Tatar social-po-
litical and literary-aesthetic thought had a signifi cant impact on the formation of G. Tukay`s 
creation. This infl uence is caused fi rst of all by the Azerbaijani and Tatar peoples` ethnic – 
national, philosophical-religious, language community and traditions. The great Azerbaijani 
poet-satirist Sabir`s signifi cant role in Tukay`s satirical creation is emphasized on the basis of 
the concrete facts. Special attention is given to Tukay`s collaboration with the satirical periodi-
cal “Molla Nasraddin” that was of signifi cant importance in the struggle for democratic rights 
in the Turkic world. It is also emphasized that Tukay played an important role in the develop-
ment of the Tatar-Azerbaijani literary relations that have very deep historical roots.

Key words: Gabdulla Tukay, Tatar literature, poet, people, satire, Azerbaijan, historical 
roots, literary relations. 
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СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ СИНТАКСИЧЕСКОГО ЦЕЛОГО

При изучении языка произведений М.Ф. Ахундзаде, не остается незамеченным, что 
анализ в рамках предложения с семантической точки зрения оставляет много вопросов 
открытыми. Использование автором подтекстовых значений, сатирических и юмори-
стических приемов может быть осознано в контексте синтаксического целого.

Известно, что сочетание слов или фраз может выражать мысли в зависимости от 
ситуации, и, таким образом, осуществлять грамматическую функцию предложения. С 
этой точки зрения, если сложное предложение семантически полно, оно может функ-
ционировать как синтаксическое целое. 

Ключевые слова: М.Ф. Ахундзаде, сложное предложение, синтаксически целое, 
текст.

Мирза Фатали Ахундзаде, знаменитый драматург, поэт, философ, критик и реформа-
тор алфавита, в XIX веке реалистично точно передавал читателям в прозе и драматургии 
все показательные свойства азербайджанского литературного языка. Изучая язык произ-
ведений М.Ф. Ахундзаде, не остается незамеченным, что анализ в рамках предложения 
с семантической точки зрения оставляет много вопросов открытыми. Использование 
автором подтекстовых значений, сатирических и юмористических приемов может быть 
осознано в контексте синтаксического целого.
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В этой связи Г. Кязимов пишет: «Хотя предложение, являющееся основной коммуни-
кативной единицей, выражает законченную мысль, абсолютное значение предложения 
носит относительный характер. Предложение может полностью описать структурно-
семантические особенности в единении предложений, в контексте текста, который его 
окружает. Союз предложений вокруг определенной идеи ведет к созданию текста» [1, 
с. 870].

Камал Абдулла пишет: «Когда мы проникаем в глубины текстовой лингвистики, мы 
можем узнать секреты отдельного предложения и его параметров, а также секреты по-
ведения отдельного слова в предложении» [2, с. 221].

«Синтаксически целое – специальный исследовательский объект текстового синтак-
сиса и, по сути, является синонимом термина «микротекст»» [1, с. 871].

Известно, что сочетание слов или фраз может выражать мысли в зависимости от 
ситуации, и, таким образом, осуществлять функцию предложения. С этой точки зрения, 
если сложное предложение является семантически полным, оно может функциониро-
вать как синтаксическое целое. 

Определение границ синтаксических объектов является более важным вопросом для 
исследования. Хотя выбор микротекста зависит от цели человека, который будет рабо-
тать над этим текстом, его граница определяется в рамках семантико-грамматической 
непрерывности. 

Как известно, на протяжении веков, тысяч лет знаки препинания не применялись. 
Абсолютная идея в устной речи, границы предложения передавались интонацией и логи-
ческим акцентом, а в письменной речи у него не было конкретных признаков, и выполня-
лась эта функция только на основе грамматико-семантической взаимозависимости. 

Мирза Казым-Бек в 1839 году в своей книге «Общая грамматика турецко-татар-
ского языка» писал: «На восточных языках нет знаков препинания (исключается «Аль-
Коран»). Это одна из наиболее важных причин для отличия книжного языка от разговор-
ного языка. Насколько трудно читать и осмысливать для европейского читателя любые 
произведения, написанные латиницей без знаков препинания, заглавных букв и разделя-
ющих единиц, настолька сложна для азиата история или роман, написанные на персид-
ском или турецком разговорном языке. В целях преодоления барьера, преобладающего в 
их родных языках, в сравнении с другими восточными языками, турки применяют, хотя 
в письменной речи они длинны, союзы, деепричастия, и другие части речи, которые спо-
собствуют целостности предложения, фразы. Образованный турок без особых усилий 
понимает не слишком длинное сложносочиненное предложение и умело объясняет его 
смысл слушателю. В произведениях, написанных на европейских языках, недоразуме-
ния, которые зависят от пунктуации, устраняются на турецком языке путем изменения 
тональности голоса (логическое ударение).

Таким образом, фразы, предложения и сложносочинённые предложения обладают 
способностью объединиться между собой [3, с. 807].

«Как видно, М. Казимбек говорит о единстве, которое происходит из-за различных 
грамматических средств, подчеркивая важность последнего и его частого использования 
в книжном, другими словами, литературном языке. Это единство, как утверждает вели-
кий лингвист, на самом деле является фразеологической единицей, сложным синтакси-
ческим целым. М. Казымбек отметил существование такого явления на подсознательном 
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уровне. Фактически, историю изучения текста в тюркологии, а также в азербайджанской 
лингвистике мы можем начать с такого предложения» [2, с. 230]. 

Иногда можно определить тип сложного предложения в контексте: Naçalnik. 
...Padşahın əmrindən çıxan allahın əmrindən çıxan kimidir. Allahın əmrindən çıxana o 
dünyada qəzəb yetişər, padşahın əmrindən çıxana bu dünyada; Allahın əmrini bitirənə bəhişt 
var, padşahın əmrini bitirənə mərhəmət və şəfəqqət [4, s. 157].

Это текст из 5 компонентов. Существует разъясняющее соединение между первым 
компонентом и четырьмя другими компонентами. 2-й и 3-й компоненты взаимосвязаны 
с противительным союзом, и эта особенность наблюдается и у 4-го, и 5-го компонентов. 
Тем не менее, существует связь между парами, составляющими второй компонент изъ-
яснения (первая пара: вторая и третья, вторая пара: четвертая и пятая).

Поскольку в произведениях М.Ф. Ахундзаде знаки препинания и определение гра-
ниц предложений являются важным процессом, было бы правильнее рассмотреть тексты 
этих произведений с позиций синтаксического целого. В этой связи разберем два текста:

I текст. Визирь. Doğrudur, mən sənin haqqında gümani bəd edə bilmənəm; olur ki, bu 
təqsir Ziba xanımın ola; amma bu sözləri ondan ötrü deyirəm ki, elə durub oturmayasan ki, 
sənin xüsusunda xana bir yaman söz deyələr və Nisə xanımdan da könlü çıxa; çünki bu saatda 
Nisə xanımdan ötrü biixtiyardır və mənə buyurdu ki, bir həftəyədək onun köçmək tədarükünü 
gör! [4, s. 117].

Этот текст является двусторонним десятикомпонентным сложным предложением 
смешанного типа. Использование запятой и точки с запятой среди компонентов указы-
вает, что предложение не закончилось, и в конце наличие восклицательного знака под-
тверждает конец предложения.

II текст. Ага Мердан . …Hamı bilir ki, Zeynəb xanım Hacı Qafurun daimi mənkuhəsi 
deyil, onun dövlətindən irs hesabında hərgiz hissəsi yoxdur. Amma mən bu keyfi yyəti bilib Ağa 
Kərimi sizin yanınıza göndərdim və məlum elədim ki, əgər siz mənim sözümdən çıxmasanız 
və mənim tədbirimə əməl eləsəniz, mən belə elərəm ki, bu dövlət Zeynəb xanıma çatar. Çünki 
Hacı Qafurun bacısının bir köməyi və əlindən iş gələn əqrəbası yoxdur. Ancaq o qızın bir 
cavan namizədi var, o da mürafi ə işində mənə hərif ola bilməz və siz də mənim rəyimə razı olub 
hakimi-şər yanına adam göndərib bildiribsiniz ki, Hacı Qafur tapşırdığı pulu onun bacısına 
verməsin ki, onunla iddianız var [4, s.171-172].

Если принять во внимание точку между предложениями, мы обнаружим, что этот 
текст содержит 4 предложения. 1-ое предложение представляет собой двустороннее 
трехкомпонентное сложное предложение смешанного типа: первый компонент – не-
полное главное предложение, второй и третий компоненты, между которыми просле-
живается идентичная связь, а именно они выступают придаточными дополнительными 
предложениями.

2-ое предложение (amma mən bu keyfi yyəti bilib Ağa Kərimi sizin yanınıza göndərdim və 
məlum elədim ki, əgər siz mənim tədbirimə əməl eləsəniz, mən belə elərəm ki, bu dövlət Zeynəb 
xanıma çatar) – двустороннее четырехкомпонентное сложное предложение смешанного 
типа. Первый полюс – неполное главное предложение. Во втором полюсе наблюдается 3 
компонента и, хотя в этих компонентах употреблены сложноподчиненные предложения 
с придаточным условия и образа действия, в целом это предложение является придаточ-
ным предложением дополнения. 
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Третье предложение (Çünki Hacı Qafurun bacısının bir köməyi və əlindən iş gələn 
əqrəbası yoxdur) – это нераспространенное простое предложение.

Четвертое предложение (Ancaq o qızın bir cavan namizədi var, o da mürafi ə işində 
mənə hərif ola bilməz və siz də mənim rəyimə razı olub, hakimi-şər yanına adam göndərib 
bildiribsiniz ki, Hacı Qafur tapşırdığı pulu onun bacısına verməsin ki, onunla iddianız var) – 
двустороннее пятикомпонентное сложное предложение смешанного типа: первый и 
второй компоненты – это сложносочиненные предложения с противительным союзом, 
третий компонент – неполное главное предложение, и хотя в целом четвертый и пятый 
компоненты являются придаточным дополнительным предложением, четвертое являет-
ся главным, а пятое – придаточным – это сложноподчиненное предложение с придаточ-
ным причины. 

Более того, наблюдаются признаки, что этот текст преобразуется в непрерывное 
сложное целое: 2-ое предложение начинается с союзом но, 3-е предложение – потому 
что, а четвертое – с союзом только и функционирует как указание синтаксических и 
семантических отношений с предыдущим предложением. Поскольку между заключи-
тельным компонентом 1-го предложения и первым компонентом 2-го предложения су-
ществует связь как с придаточным противительным, последним компонентом 2-го пред-
ложения и 3-м предложением выступает подчинительный союз следствия, а между 3-м 
и четвертым предложением отношение как между главным и придаточным противитель-
ным. Таким образом, эти четыре предложения вместе образуют сложное целое. 

В общем, хотя I текст представлен в одном, II текст в четырех предложениях, оба 
предложения являются практически семантически-грамматическими, и каждый компо-
нент этого целого имеет зависимость или сплоченность друг с другом, то есть, нет ло-
гической основы размещения в одном тексте точки и точки с запятой и точки на другом.

Как видно из текстов, граница устойчивости в многокомпонентных сложных предло-
жениях и синтаксических целых состоит в тесном единстве с семантико-грамматической 
координацией границ. Таким образом, хотя простые предложения синтаксического цело-
го кажутся в какой-то степени достаточными, следующее предложение указывает, что 
идея того предложения еще не завершена. В таких предложениях идея предоставляется 
по частям, их трудно полностью воспринимать и в таких случаях фактическая часть и 
логическое ударение помогают передать содержание. 

В некоторых предложениях, хотя союз используется как средство соединения, без 
логического предикативного ударения возникает семантическое несоответствие. Для по-
нимания значения важно установить существенно-грамматическую коммуникацию. 

Г. Казимов пишет: «Ключевой особенностью цепной связи является тот факт, что пре-
дыдущее предложение является предметом следующего, и предложения взаимосвязаны 
как кольца цепочки. Решающая роль в этом процессе заключается в повторениях. Иногда 
даже рема предыдущего предложения затем сохраняется в форме темы» [5, с. 453]. 

Наблюдение таких случаев в синтаксических целых совпадает с мнением К. Аб-
дуллаева о сложносочиненных предложениях: «В азербайджанском языке отношения 
между простыми и сложными предложениями, методы соединения составных ком-
понентов предложения и сущность самой концепции сложности дают возможность в 
рамках сложного предложения включить в исследование только традиционные слож-
ноподчиненные предложения. Безусловно, когда мы говорим о сложноподчиненных 
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предложениях, подразумеваем лишь традиционные сложноподчиненные предложения, 
и, отрицая тип, представленный под названием сложносочиненных предложений, лю-
бой союз независимых предложений будем изучать относительно сложного синтакси-
ческого целого, другими словами, в связи с текстом. Эта проблема решается не только 
с точки зрения методологического, терминологического, но и в адекватном синтакси-
ческом описании отношений между синтаксическими комплексами и их компонента-
ми. Итак, наша схема такова: 

Простое полипредикативное предложение – простое монопредикативное предложе-
ние – сложное предложение (сложноподчиненное предложение) – текст (сюда входят 
также сложносочиненные предложения)» [2, с. 160-161]. 

Автор также отмечает, что существуют отношения между компонентами текста, та-
кие, как сравнения, координация, согласованность [2, с. 307].

Важно проводить семантико-грамматический (синтаксический) анализ при опреде-
лении границ каждого синтаксического целого и указании знаков препинания.

Рассматривая историю азербайджанского литературного языка, необходимо также 
взглянуть на определение границы синтаксических целых с связью по цепочке. 

Традиции персидского письма в VII веке, арабского в IX-XI вв. и влияние обоих язы-
ков до XIX века, долгое время сохраняло в азербайджанском литературном языке слож-
ные нормы написания. 

Устный литературный азербайджанский язык всегда влиял на письменность, но не 
оказывал существенного влияния на образцы письменного языка, представленные в ли-
тературных произведениях. 

Написание «Китаби-Деде Коркуд» в XI веке, укрепление литературы на родном язы-
ке в XIII-XVI веках, возрождение устной народной литературы в XVII-XVIII веках и 
написание устных литературных образцов поспособствовали упрощению письменного 
языка. Смешанные сложноподчиненные предложения стремились к его формированию. 

Язык образов, созданных М. Ахундзаде, прост, ясный, представлен в виде популяр-
ного разговорного языка; в то же время существуют трудно понятные, сложные предло-
жения, с арабо-персидской тематикой. Эта особенность наблюдается не только в образе, 
но и на собственном языке автора.

Рассматривая в XIX веке функциональные стили азербайджанского литературного 
языка, в том числе художественный стиль, Вахид Адилов пишет: «В XIX веке, несмотря 
на процесс упрощения и народности художественного стиля, как в прозе, так и в поэзии, 
особенности классической поэзии и прозаического языка в художественном стиле этого 
периода все еще не были полностью искоренены. Арабские, персидские композиции и 
стандартные сравнения-метафоры ограничивали влияние национального языка на худо-
жественные стили. В этот период даже в творениях М.Ф. Ахундова, который создал новый 
тип прозы, можно наблюдать ограниченное количество классической прозы» [6, с.11].

В. Адилов, приводя примеры легко понятных простых и структурированных слож-
ных предложений, М.Ф. Ахундзаде, приходит к такому выводу: «В художественном язы-
ке существование особенностей, вытекающих из классических традиций художествен-
ного стиля XIX века, происходят от специфических аспектов эволюционного процесса 
функциональных стилей» [6, с.12].

Подход к цепным предложениям может быть двух типов:
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1) из классической литературы (арабско-персидское происхождение); 
2) исходя из темы:
а) исходя из субъекта;
б) исходя из объекта.
М.Ф. Ахундзаде хотя и умело использовал в своих комедиях простой народный язык, 

порой в своей художественной речи применял «цепные» предложения средневековых 
традиций (включая эпистолярный стиль), используя образную речь. 
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 СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ В КОНТЕКСТІ СИНТАКСИЧНОГО ЦІЛОГО
Вивчаючи мову творів М.Ф. Ахудзаде, не залишається непоміченим, що аналіз у 

межах твору з семантичної точки зору залишає багато питань відкритими. Викорис-
тання автором підтекстових значень, сатиричних і гумористичних прийомів може 
бути осмислено у контексті синтаксичного цілого. 

Відомо, що сполучення слів чи фраз може висловлювати думки в залежності від си-
туації і, таким чином, здійснювати граматичну функцію речення. З цієї точки зору, якщо 
складне речення є семантично повним, воно може функціонувати як синтаксичне ціле.

Ключові слова: М.Ф. Ахундзаде, складне речення, синтаксичне ціле, текст.
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COMPLEX PROPOSAL IN THE CONTEXT OF THE SYNTACTIC WHOLE
Studying the language of the works by M.F. Akhundzade, it does not go unnoticed that, 

without going beyond the bounds of the sentence, conducting analyzes and, within the frame-
work of the sentence, leading ideas from a semantic point of view leaves many questions out-
side the study. The author’s use of subtext meanings, satirical and humorous tricks can be 
realized not within the sentence, but in the context of syntactic integers.
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It is known that a combination of words or phrases can judge or express thoughts depend-
ing on the situation, and thus fulfi ll the function of a sentence. From this point of view, if a 
complex sentence has a single semantic completeness, it can function as a syntactic whole.

Key words: M.F. Akhundzade, complex sentence, syntactically integer, text.
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 УКРАЇНІКА НА СТОРІНКАХ ПОЛЬСЬКОГО ЧАСОПИСУ 

«LITERATURA LUDOWA»

У статті акцентується увага на українознавчих студіях, уміщених у польському пе-
ріодичному виданні «Literatura Ludowa». Тематика публікацій стосується історії фоль-
клористики, традиційних і сучасних форм пісенного й прозового фольклору, міської та 
фестивальної культури.

Ключові слова: український фольклор, народна проза, пісенний збірник, фестиваль.

Серед численних польських наукових видань одне з провідних місць посідає орган 
Польського народознавчого товариства та перший фольклористичний часопис «Literaturа 
ludowа», що побачив світ у 1957 р. Ідея його заснування належала Ю. Кшижановському 
(1882-1976), який і взяв на себе весь тягар організаційної та редакційної праці [3: 141]. 
За редакцією вченого до 1972 р. вийшло 11 річників (33 номера) «Literatury ludowej», 
своєрідних регіональних монографій, присвячених народній творчості, фольклорним 
осередкам, самодіяльним гуртам, звичаям та обрядам різних теренів Польщі, що були 
продовженням видавничої концепції О. Кольберга [22: 46]. Часопис видавався на базі 
варшавського відділу Польського народознавчого товариства, зокрема Інституту літера-
турних досліджень ПАН, а зусилля редакції журналу були спрямовані передусім на від-
новлення фольклористики як наукової дисципліни та поновлення її зв’язків зі світовою. 

Намагаючись утримати наукові ініціативи професора Ю. Кшижановського, що за-
клали фундамент сучасної польської фольклористики, його наступник Ч. Гернас (1928-
2003), у передмові до першого за його редакцією номера писав: «Згідно зазначеної назви 
і сучасним широким розумінням фольклору «Literaturа ludowа» присвятить свої сторінки 
дослідженню народної творчості сільського та міського середовища, давнього і сучасно-
го» [21: 3]. Ч. Гернас у видавничій практиці часопису не обмежувався лише публікаціями 
традиційного фольклору, увага приділялась також дослідженням пограниччя, зв’язкам 
фольклорного твору з виконавською майстерністю, музикою, пластикою, обрядовістю, 
тобто сучасними формами життя тексту. «Literaturа ludowа», за визначенням редактора, 
мала стати форумом конфронтації різних поглядів, перспектив і методологічних про-
ектів, де мали б можливість зустрічатися фольклористи, мовознавці, літературознавці, а 
також етнографи, антропологи й теоретики культури [21: 4].
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Власне часопис і став таким виданням, адже на його сторінках було вміщено чис-
ленні публікації-переклади праць зарубіжних вчених зі Східної та Західної Європи, Спо-
лучених Штатів Америки (Ф. Утлея, А. Б. Лорда, С. Томпсона, Л. Ловенталя, М. Фінка, 
Д. Мелли, В. Гусєва, К. Чистова, Б. Путілова, В. Проппа та ін.) з етнолінгвістики, ком-
паративістики, семіотики, структуралізму, велику кількість рецензій та інформацію про 
актуальні іноземні видання [22: 47–50]. Поширюючи знання про народну творчість через 
публікацію статей, що стосуються наукового дослідження всіх галузей фольклору, зокре-
ма питань масової культури, видання сприяло активізації теренових досліджень, створю-
вало умови для дискусії над специфікою і функціонуванням сучасного фольклору. 

Починаючи з середини 70-80-х рр. Ч. Гернас регулярно проводив вроцлавські семіна-
ри фольклористів, присвячені проблемам сучасної науки, матеріали яких публікувалися 
в часопису і мали помітний вплив на наукові школи та колективи. Зокрема, на слупській 
дискусії обговорювалися проблеми мови фольклору («Literaturа ludowа» 1976, № 4/5); на 
вроцлавській – методи збирання і видання фольклорних текстів (1979, № 1/3); люблін-
ська розмова про фольклоризм презентувала цілий спектр оцінок і можливостей інтер-
претації цього неоднозначного феномену (1987, № 4/6) тощо [4: 7].

Саме завдяки часопису «Literaturа ludowа», та його блискучому редагуванню Ч. Гер-
насом став можливим, – за словами Є. Бартмінського, – вихід фольклористів за межі 
сільської сфери [4: 9]. Відкриваючи свої сторінки для сучасної фольклористики, видання 
вміщувало статті з питань масової культури, міських легенд, пісень і музики disko polo, 
молодіжного, мисливського, солдатського фольклору і т. п. Багато явищ цього «нового 
фольклору» мають вже мало спільного з традиційним, частина з них є лише його поді-
бністю. Щораз частіше публікувалися студії, в яких фольклор розглядався з точки зору 
культурної антропології. В цьому аспекті він трактувався як живий елемент сучасної 
комунікації з урахуванням культурного та ситуативного контексту, а також постаті ви-
конавця і процесу виконання. 

З 2004 р. головним редактором видання обрано доктора габ. Й. Луговську, а з 2017 р. – 
доктора габ. К. Смик. До редакційного комітету входять відомі польські та іноземні вче-
ні: Є. Бартмінський, П. Ковальський, Є. Ястжембський, А. Кучинський, Д. Сімонідес, 
Р. Суліма, К. Міхайлова (Болгарія, Софія), – Л. Вахніна (Україна, Київ). 

Тематична та змістова композиція часопису залишається досить різноманітною. На 
сторінках двомісячника аналізуються й обговорюються проблеми традиційного та су-
часного фольклору європейських країн, відбувається знайомство з екзотичними поза-
європейськими культурами, друкуються статті з методології та дослідницьких підходів 
у фольклористиці, рецензії й огляди наукових праць. Публікації в кожному з номерів 
згруповано у двох рубриках: «Статті» та «Рецензії». 

За радянських часів на сторінках видання з’являлися поодинокі публікації україн-
ських учених, це зокрема студія В. Юзвенко «Glówne problemy wspólczesnej folklorystyki 
ukraińskiej» (1967), в якій окреслено тогочасний актуальний стан фольклористичних до-
сліджень, напрями і сфери зацікавлень учених [12]. Рідкісною була і поява рецензій на 
праці українських науковців. Згадаємо серед них – ґрунтовну, детально проаналізовану 
М. Інглотом, на працю Р. Кирчіва «Український фольклор у польській літературі (період 
романтизму)» (Київ, 1971) [9], Я. Касіяна на працю О. Дея «Поетика української народ-
ної пісні» (Київ, 1978) [16]. 
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Особливо інтенсифікувалися наукові контакти українських і польських вчених із 
проголошенням української незалежності. Розширилося поле культурних та наукових 
контактів із низкою польських установ. Розроблялися спільні дослідницькі проекти, 
здійснювався обмін літературою, відбувалося наукове стажування, проведення спільних 
наукових конференцій. Дедалі частіше україніка присутня на сторінках «Literatury ludo-
wej». Авторами цих публікацій є провідні польські та українські вчені, також часопис 
надає свої сторінки і молодим дослідникам.

Серед студій польських дослідників з україністики, привертають увагу публікації 
фольклорної прози, зокрема казкознавчої тематики. Давню традицію польських літера-
турних і наукових зацікавлень українською народною творчістю її популяризацію серед 
польського читача продовжили А. Барщевський та Я. Касіян. Добірки української про-
зи цих укладачів детально проаналізовано Й. Луговською у статті «W kręgu ukraińskiej 
baśni i podań ludowych» [23]. Перекладена А. Барщевським польською мовою антологія 
української прози «Зачаровані барви степу» (1987), містить тексти, які автор почерпнув 
з українських видань «Мудрий оповідач» (1962), «Українські народні казки, легенди, 
анекдоти» (1958), «Українські народні казки» (1970) та сучасних публікацій української 
народної прози. 

Продовженням цієї видавничої серії стала збірка української фольклорної прози «Na 
przełęczy światów» (1994), перекладена й опрацьована Я. М. Касіяном, до якої увійшли 
150 текстів різних жанрів: казки, перекази легенди, оповідання-новели, анекдоти. Нама-
гаючись якомога повніше представити сюжетне розмаїття української прози, її найкращі 
зразки, упорядник використовує матеріал з різних регіонів України, детально інформу-
ючи в примітках про джерела походження текстів та місце їх запису [23: 73]. Окрім за-
писів, зроблених українськими фольклористами у ХІХ ст., упорядник залучив матеріали 
з українських теренів, зафіксовані польськими збирачами: О. Кольбергом, С. Рокоссов-
ською, Ю. Мошинською, Ч. Нейманом, С. Здзярським, Я. Яновим. 

Реферуючи згадані праці, Й. Луговська концентрує увагу на якості перекладознав-
чого аналізу текстів укладачів обох антологій, їхніх підходах і методах у відтворенні 
фольклорного тексту. Авторка приходить до висновку, що А. Барщевський, як перекла-
дач, розглядав народний текст як документ народної мудрості і традиції, що становить 
передусім мистецьку і культурну цінність, але меншою мірою як особливий тип народ-
ної оповідної творчості та її найдосконаліший витвір. Він намагався стисло і коректно 
з філологічної точки зору передати зміст казки, але дотримувався стилю притаманного 
скоріше переказові, що в контексті казкової оповіді справляло враження певної штучнос-
ті. Я. М. Касіян старався не тільки точно передати перебіг подій, які складають фабулу 
легенди чи казки, але й обрав такий метод перекладу, завдяки якому вдалося зберегти в 
польській версії оповіді не тільки цінність першоджерельного тексту, але й передати спо-
сіб його виконання в автентичному середовищі [23: 73–75]. 

Варто зауважити, що істотне місце в науковій праці польського вченого Я. М. Касія-
на (1933–2010) посідала україніка, польсько-українські літературно-фольклорні зв’язки і 
народна творчість українців. Осмислюючи його багатогранну діяльність Р. Кирчів зазна-
чав, що його україністичний доробок є малознаним в Україні та маловідомий навіть на-
уковцям. В українських виданнях з’являлися лише поодинокі відгуки на його переклади 
з українського фольклору [1, 2]. 
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Водночас Я. М. Касіян досить жваво відгукувався на публікації та видання україн-
ських науковців, рецензуючи їх на сторінках «Literatury Ludowej». Це, зокрема згадана 
вище праця О. Дея «Поетика української народної казки» (Київ, 1978) [16], етнографіч-
но-фольклористичні томи «Записок Наукового товариства імені Шевченка» [14], моно-
графія Р. Кирчіва «Етнографічно-фольклористична діяльність «Руської трійці» (Київ, 
1990) [17] та ін.

Однією з пріоритетних проблем для науковців обох країн була і залишається куль-
тура та фольклор національних меншин. Сучасному стану збереження пісенної фоль-
клорної традиції поляків в Україні присвячено розвідку Л. Вахніної «Polskie pieśni na 
Ukrainie. Relacja z badań» [33]. Стаття ґрунтується на матеріалах теренових досліджень, 
проведених науковцями Інституту мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. 
М. Т. Рильського НАН України у 1970-80-х рр. і власних експедицій авторки, здійснених 
у 1982-1983 рр. до центральної України і Волині. Дослідниця акцентує увагу на сучасних 
трансформаціях в календарному, родинно-обрядовому фольклорі та наголошує на актив-
ному побутуванн і позаобрядової лірики. Повторні дослідження, проведені Л. Вахніною 
у 1993-1994 рр., свідчать про часткове відродження народних традицій у сільській місце-
вості та активне використання пісенників як у свята, так і в повсякденні [33]. 

Сучасній міській культурі присвячена стаття Е. Гаврилюк «Subkultura studencka dzi-
siejszego Lwowa», підготовлена на підставі власних досліджень, зокрема інтерв’ю, запи-
саних у 1998-2000 рр. від студентів львівських вишів, аналізуються тексти студентського 
фольклору та графіті [7]. 

Свої припущення щодо авторства студії «Про польські і українські народні пісні» 
висловлює Р. Кирчів у дослідженні «Jedna z wczesnych prac folklorystycznych w Galicji» 
[20]. Анонімно надрукована у львівському виданні «Pątnik Narodowy» (1927 р.), публіка-
ція, за гіпотезою українського вченого, могла належати польському збирачеві Л. Пйонт-
кевичу, який планував видати пісенну збірку. Р. Кирчів подає окремі відомості з біографії 
дослідника та аналізує його статтю, зауважуючи, що вона свого часу привернула до себе 
увагу тих, хто цікавився народною пісенністю і мала вплив на розвиток народознавчих 
інтересів та досліджень у Галичині. Певне позитивне значення стаття Л. Пйонткевича 
мала зокрема для фольклористичної діяльності «Руської трійці».

На особливості місцевих обрядових коровайних пісень була звернена увага в статті 
А. Радзіковської «Przyśpiewki korowajowe na pograniczu polsko-zachodnioruskim z okolic 
Białej Podlaskiej» [28]. Подані тексти записані від українців південного Підляшшя. У 
передньому слові авторка подає коротку інформацію з історії терену, схематичну модель 
коровайного обряду, його основні функціональні характеристики, уточнюючи при цьому 
функції коровайних чинів. Згідно спостережень А. Радзіковської, розвиненість коровай-
ної церемонії, поєднання утилітарної й поетичної функцій можна було спостерігати в 
30-40-х роках ХХ ст., а в наш час, як слушно зазначає автор, первісна функція обряду 
втрачена та й обрядові приспівки збереглися лише в пам’яті людей старшого віку.

Варті уваги на сторінках видання публікації фактографічних матеріалів та добірок 
фольклорних текстів, що висвітлюють проблематику різних етнічних груп і культур. У 
зв’язку з цим варто звернути увагу на так звані, спеціалізовані номери, з яких було ви-
дано «французький» (1978, № 1), польський, присвячений «Колядуванню на Люблінщи-



229

ні» (за 1981), «литовський» (1986, № 4/6), «заолжанський» (1993, № 4/6), «український» 
(1997, 4/5), «якутський» (2000, № 6) та інші [13]. 

Детальніше зупинимося на огляді публікацій, так званого «українського» номера ча-
сопису. Його відкриває розлога аналітична студія Р. Кирчіва «Mitologiana Włodzimierza 
Hnatiuka» [19], в якій висвітлено один із аспектів багатогранної діяльності українського 
вченого. Автор статті подає короткий огляд основних досліджень і публікацій україн-
ських та зарубіжних вчених ХІХ - поч. ХХ ст., які до своїх праць долучали матеріали з 
української міфології та напрацювання яких у своїх студіях використовував В. Гнатюк. 

Аналізуючи праці українського вченого «Зібрання українських народних міфоло-
гічних оповідань» та «Нарис з української міфології», які залишалися невиданими, Р. 
Кирчів зауважував, що до цього часу не написано жодної поважної праці з української 
народної демонології, яка б перевищила справу В. Гнатюка [19:14]. 

Народним наративам присвячена стаття Я. М. Касіяна «O paradoksach w polskiej i 
ukraińskiej bajce ludowej» [15]. На прикладі сюжетів польських та українських народних 
казок, легенд, народних гуморесок, автор намагається побіжно виокремити основні па-
радокси, притаманні усним наративам. Виокремлюючи онтологічні, часові, просторові 
та психологічні парадокси, він розмірковує над значенням та роллю цих явищ у побудові 
казки та її функціонуванні. Я М. Касіян доходить висновку, що різноманітні парадок-
сальні явища розширюють кордони казкового світу до дивного і незвичайного, виклика-
ють цікавість слухача і читача завдяки несподіваним елементам, демонструючи сміливе 
і вільне функціонування уяви [15]. 

У студії Т. Єременко «Szkolnictwo polskie na Ukrainie Radzieckiej (1921-1938)» [11] 
висвітлюються основні напрями діяльності радянської влади та її вплив на півмільйонне 
польське населення, що проживало на пограничних теренах України. Стаття побудована 
на великій кількості статистичних даних, узятих з архівних джерел та історичних матері-
алів, які доповнено порівняльними таблицями. Незважаючи на певні поступки, зокрема 
створення у 1920-х рр. польських сільських рад, шкіл, наукових закладів, установ культу-
ри, радянська політика, як зазначає авторка, мала підступний характер, переслідувалось і 
придушувались все, що заважало розбудові соціалізму. В середині 30-х рр. все польське 
визнавалось ворожим, а самих поляків вважали «шкідливим елементом». Розпочалася 
ліквідація адміністративно-територіальних одиниць, шкіл, культурних і наукових цен-
трів, які супроводжувалися масовими депортаціями поляків на схід, переслідуваннями і 
терором. Протягом багатьох років поляки в Україні були позбавлені національних прав і 
можливостей на розвиток власної культури.

Цікавий фольклорно-етнографічний матеріал з с. Червоні хатки на Житомирщині по-
дано Г. Тимбровською [31]. Польові записи, зроблені автором у 1996 р., містять спогади 
про життя респондентів, різноманітні сільськогосподарські роботи, цінні фольклорно-
етнографічні свідчення про календарні свята й весільну обрядовість. З пісенного фоль-
клору подано неповні тексти балад, пісень про кохання та жартівливі. Стаття відкрива-
ється короткою історичною довідкою про село та його мешканців. 

Динаміці змін у весільній обрядовості лемків, а також приспівкам та їх способові 
функціонування в традиційній весільній драмі, присвячена студія А. Дуди [5]. В основу 
статті лягли власні записи авторки, проведені нею у 1985 р. в с. Бєлянка. Зіставляючи 
основні етапи весільної драми, звичаї та обряди, що супроводжували дійство до 1947 р., 
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оскільки в цей рік більшість лемків були переселені в рамках акції «Вісла», та після 
1956 р., коли частково повернулися на свої історичні терени, авторка зазначає, що саме 
ці події негативно позначилися на народній культурі лемків та звертає увагу на транс-
формаційні процеси у весільній обрядовості. Стаття доповнюється добіркою весільних 
приспівок з інформацією про респондентів.

Польська дослідниця Р. Холда сконцентрувала свою увагу на ролі пропаганди й ре-
клами у возвеличенні австро-угорського цісаря Франциска Йосипа І [35]. Окрім великої 
кількості портретів цісаря, літографій, його обличчя зображували на дрібних предметах, 
кухлях, кавових сервізах, годинниках, цукерках, поштових листівках, значках, шкільних 
підручниках тощо. 

Багатою виявилася й рецензійна рубрика «українського» номеру «Literatury ludowej». 
Огляду українських пісенних збірок, опублікованих протягом останніх років у Польщі, 
присвячено рецензію Н. Гавришкув [8]. Аналізуючи співаники «Tam na Łemkowyni po-
medże horami» (Варшава, 1981), «De hory Karpaty de Pysanyj Kamiń» (1982), «Ja lublu ti 
stepy neozori» (1983)і, «Nad Bugem i Narwoju. Ukraińskie pieśni z Podlasia» (1986), авторка 
наголошує на актуальності таких видань, адже вони користуються надзвичайною попу-
лярністю серед українців, що проживають у Польщі.

Окрім згаданої вже рецензії Я. Касіяна на працю Р. Кирчіва «Етнографічно-фолькло-
ристична діяльність «Руської Трійці»» (Київ, 1990), номер містить рецензії на регіональ-
не монографічне видання «Поділля. Історико-етнографічне дослідження» (Київ, 1993) 
[24], підручник «Українське народознавство» (Львів, 1994) [27] та новий львівський ча-
сопис Інституту народознавства НАН України «Народознавчі зошити», перший номер 
якого побачив світ у 1995 р. [26]. 

Завершують рецензійну рубрику видання огляди, присвячені фестивальній культурі 
Житомирщини, презентовані польською дослідницею Г. Тембровською [32] та україн-
ською – Л. Вахніною [34]. Автори наголошують на активній участі польської меншини в 
сучасному фестивальному русі.

Протягом багатьох років рубрика «Рецензії» відігравала важливу інформаційну роль, 
в ній польські науковці представляли актуальні видання з україніки, окреслювали на-
прями та сферу зацікавлень українських вчених, не уникали також критичних оцінок 
рецензованих праць. 

На сторінках часопису «Literatura Ludowa» було представлено низку видань Інсти-
туту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України. 
Зокрема колективну працю «Фольклор українців поза межами України» (Київ, 1992), яка, 
за словами рецензента Ф. Сєліцького, відрізняється від багатьох подібного типу публіка-
цій радянського періоду своєю обʼєктивністю [29: 50]. Схвальну оцінку отримало видан-
ня «Мистецтво, фольклор та етнографія слов’янських народів» (Київ, 1993), підготовле-
не до ХІ Міжнародного з’їзду славістів у Братиславі [10], та щорічник «Словʼянський 
світ» (Київ, 2010) [30]. 

У рецензійній рубриці були представлені також українознавчі праці іноземних вче-
них. Так, Л. Дзенгель знайомить читачів з історико-соціологічним дослідженням профе-
сора історії з університету м. Монітоба С. Гринюк «Peasants with Promise: Ukrainians in 
Southeastern Galicia 1880-1900» (Edmonton, 1991). У монографії представлено українську 
спільноту зі східної Галичини й Поділля кінця ХІХ ст., яка емігрувала до Америки та Ка-
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нади [6]. Український фольклор став предметом зацікавлень і досліджень американської 
вченої Н. Кононенко, яка видала працю «Ukrainian Minstrels. And the blind shall sing» 
(1998), присвячену мандрівним співцям і музикантам [25].

Знайомить польського читача з маловідомими фактами новітньої історії України та 
дозволяє краще зрозуміти перебіг сучасних змін книга Б. Бердиховської та О. Гнатюк 
«Bunt pokolenia. Rozmowy z intelektualistami ukraińskimi» (Lublin, 2000) [18]. В основу 
праці покладено інтерв’ю обох авторів з відомими постатями культурного та політич-
ного життя сучасної України, серед них: М. Рибачук, М. Горинь, Я. Сверстюк, І. Дзюба, 
М. Коцюбинська та ін.

Таким чином, українознавчі студії, огляди та рецензії, вміщені на сторінках періодич-
ного видання «Literaturа ludowа», авторами яких є українські та польські вчені, знайом-
лять зацікавлених дослідників з українською культурною спадщиною, архівними джере-
лами, висвітлюють окремі періоди історії фольклористики та особливості певних жанрів 
українського фольклору, сучасний стан побутування та збереження народної творчості. 
Подібні публікації сприяють не тільки популяризації української науки, але й суттєво 
розширюють поле культурних взаємин. Водночас, – на думку Й. Луговської, – відкрита 
та містка формула «Literatury ludowej», щодо висвітлення проблематики інших культур 
та етнічних груп, знайшла підтримку як серед широкого кола постійних співпрацівників, 
так і низки авторів, та є свідченням того, що часопис став своєрідною інституцією науко-
вого життя, інтегруючи різні осередки, без яких важко уявити собі нинішню академічну 
фольклористику [22:60–61].
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УДК 821.161.2-32 Куліш П.7 Пан Мурло
Брижіцька І.П., к.ф.н.
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Київ 

ДО ІСТОРІЇ ТЕКСТУ ОПОВІДАННЯ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША
«ПАН МУРЛО»

У статті проведено текстологічний аналіз автографа і прижиттєвого видання 
твору П. Куліша «Пан Мурло». Зроблено висновок про мотиви авторського редагування 
та цензурного втручання. 

Ключові слова: авторські правки, редакція твору, цензура.
 
Останнім часом кількість досліджень творчості Куліша значно зросла. Науковці все 

частіше звертаються до рукописних текстів письменника, що дає можливість по-новому 
розглянути його літературну спадщину. За життя письменник друкувався в журналах, 
альманахах, газетах, деякі його твори побачили світ окремими виданнями. Значна час-
тина цих текстів збереглася в рукописах. Публікувався Куліш і на сторінках журналу 
«Искра», який у 1859–1860 рр. виходив у друкарні письменника. У 1859 р. Куліш опу-
блікував у цьому журналі «Малороссийские анекдоты» (№ 32); оповідання «Сельский 
философ» (№ 38), нарис «На почтовой дороге в Малороссии» (№ 49); у 1860 р. – уривок з 
роману «Украинские незабудки» (№ 1). У 1859 р. в «Искре» з’явилося оповідання Куліша 
«Пан Мурло: Рассказ моего приятеля» [4].

«Пан Мурло» − це уривок з ненадрукованого роману «Искатели счастья» (відповідає 
розділам ІХ і Х), який Куліш опублікував як самостійне оповідання. Такий самий підза-
головок − «Рассказ моего приятеля» − Куліш використав і в оповіданні «Потомки задне-
провских гайдамак» (теж частина роману «Искатели счастья»). На це свого часу звернув 
увагу І. Ямпольський, який зазначив, що «підзаголовок може свідчити про зв’язок “Пана 
Мурла” з “Потомками украинских гайдамак”» [6, 239]. 

Чорновий автограф і авторизована копія оповідання «Пан Мурло» зберігається в Ін-
ституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського [3]. Рукопис 
складається з 18 великих аркушів з полями, списаних з обох сторін, та одного ненуме-
рованого аркуша із запискою Куліша, адресованою до невстановленої особи. Початок 
рукопису (акр. 1-3) написано рукою Куліша, інша частина (арк. 3-18) – Д. Каменецького 
з авторськими правками. 

Рукопис «Пана Мурла» дає змогу простежити, як письменник готував його до дру-
ку в журналі «Искра». У рукописі містяться правки автора. Порівнюючи тексти «Пана 
Мурла» і відповідних розділів «Искателей счастья», можна твердити, що надто істотних 
змін Куліш в оповіданні не зробив. Письменник виправив окремі речення, вилучив деякі 
частини тексту, вніс доповнення. Проте значна частина рукопису повністю відповідає 
уривкові. 

Назва твору далася письменникові не відразу. В «Искре» оповідання з’явилося під 
назвою «Пан Мурло». В рукописі письменник добирає її варіанти. Першу назву − «Пан 
Канчук», можна припустити, письменник змінив, щоб уникнути зауваження цензури. 
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В тексті оповідання канчук (батіг) був знаряддям, яким не лише поганяли тварин, а й 
застосовували для тілесних покарань. Прізвище Канчук цілком відповідало характеру 
пана, для якого давати «стусани» та «лящі» було звичною справою. Він сварить і б’є під-
невільних селян без будь-якої на те причини тільки для того, щоб «видно было, кто пан, а 
кто хам». Закресливши «Пан Канчук», Куліш створив новий варіант – «Пан Чухно», який 
також не влаштував письменника, і він змінив цю назву іншою – «Пан Мурло». Під цією 
назвою твір і з’явився у друці. 

У рукописі текст відкривається епіграфом «Свежо предание, а верится с трудом / 
Грибоедов», який письменник тут закреслив, а потім знову відновив у друці. П. Куліш 
взяв це висловлювання з комедії О. Грибоєдова «Горе от ума». 

Персонажі в оповіданні ті самі, що й в уривку роману, тільки під зміненими імена-
ми та прізвищами. Наприклад, Северин Прокопович Товкач в «Искателях счастья» − це 
Прокоп Северинович Канчук в рукописі і Прокоп Северинович Мурло в публікації. Пе-
тро, побратим Прохора, в рукописі і в публікації − Павлович; брат Товкача і в романі, і в 
оповіданні − Дорош. 

У текст оповідання автор вніс уточнення окремих характеристик, комічних деталей. 
Наприклад, щоб увиразнити натуру Мурла, письменник вкладає в його уста гротескну 
оповідь про дружину, як вона купує хутро в торговій лавці.

«Искатели счастья» «Пан Мурло» (рукопис і публікація)
– Вот он там был, – сказал пан Товкач, – 
он не даст мне сбрехать. Пошел вон, 
дурак! Но что я вас заговорил совсем? 
пора давно подкрепиться [2, арк. 171].

− Вот он там был, – сказал пан 
Канчук, – он не даст мне сбрехать. 
Пошел вон, дурак! – Ну, вот, государь 
мой любезный, помолившись Богу 
да пообедавши, поехала моя пани в 
лавки. Шуба у нее на спине вытерлась, 
так надо было купить пару лисиц. Вот, 
как повели ее купцы в лавку, а в лавке 
темно у них, так она где лапнет, то 
все зверь, где лапнет, то все зверь. Ну, 
если б это был я, то я бы не испугался, 
потому что я знал бы, что хоть это 
и зверь, да неживой; а то – дама! Но 
что я вас заговорил совсем? пора давно 
подкрепиться [3, арк 7-7зв; 4, c. 714].

Текстуальні відмінності уривку роману й рукопису оповідання мають як змістовий, 
так і стилістичний характер. Письменник підбирає більш влучні, на його думку, синоні-
ми, робить заміни. Наприклад, в романі − «встретить какого-нибудь путника», в оповіда-
нні − «встретить человеческое существо»; «постой же, дурак» − «постой же, олух»; «в 
желтых панталонах» − «в табачкóвых панталонах»; «под его ледяною глыбою невеже-
ства» − «под холодной и грубой корой его невежества»; «в присутствии человека, явно 
воспитанного современностью» − «в присутствии человека несколько высшей сферы».

Готуючи оповідання до друку, письменник в деяких місцях розширив текст, вніс 
уточнення, описи, досягнувши кращої його виразності. 
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«Искатели счастья» «Пан Мурло» (рукопис)
Прошло довольно времени, пока явилась 
эта знаменитость [2, арк. 292].

Эта знаменитость жила в самом 
конце хутора и явилась перед 
своего повелителя, тяжело дыша от 
торопливой ходьбы по глубокой грязи 
[3, арк. 9 зв.].

– Судьба! – отвечал значительно пан 
Товкач, – судьба, государь мой любезный, 
все судьба делает. Мне и самому чудно, 
как это так в нашей апельсине [2, арк. 
312].

– Судьба! – отвечал значительно 
пан Канчук, – судьба, государь мой 
любезный, все судьба делает. В старину 
крестьян не было: были подсоседки, и 
жил брат у брата подсоседком, а судьба 
так устроила, что один сделался паном, 
а другой крестьянином. Мне и самому 
чудно, как это так в нашей палестине [3, 
арк. 12].

Нет, бери шаг (грош) да купи ему 
в Золотоноше! [2, арк. 163]

Нет, бери шаг, да купи ему у Золотоноше, 
у жидка Лейбы! Неверный жидюга 
возился с тем табаком своими 
жидовскими руками; может быть, чорт 
знает чего туда намешал, а панскому 
носу саме всмак! [3, арк. 4].

Мужик охотно остановился [2, арк. 161]. То был босой мужик в ветхой свитке. 
Он охотно остановился [3, арк. 3 зв.].

Вынув грош из кармана своих 
шаровар, показал мне [2, арк. 163].

Вынув грош из кармана своих шаровар, 
показал мне на широкой, мозолистой 
ладони [3, арк. 68].

Трапляються випадки, де письменник, навпаки, робить незначні скорочення, вилуча-
ючи зайві, на його думку, описові деталі чи характеристики. 

«Искатели счастья» «Пан Мурло» (рукопис)
Хозяин явился ко мне во всем блеске 
своего разноцветного наряда [2, арк. 
168].

Хозяин явился ко мне во всем блеске 
своего наряда [3, арк. 7].

Наконец, раздался подле самой двери 
страшный скрип сапогов [2, арк. 292].

Наконец, раздался подле самой двери 
скрип сапогов [3, арк. 6 зв.]

Зіставивши тексти, бачимо, що в оповіданні є місця, які могли викликати зауваження 
цензури. Цілком можливо, що письменник замінив їх сам, з огляду на цензуру, намагаю-
чись обійти її. Можна також припустити, що зміни в тексті відбулися на етапі цензурного 
розгляду. 
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«Искатели счастья» «Пан Мурло» (рукопис) «Пан Мурло» 
(публікація)

Шурин мой, Ступа, 
насмерть засек свою 
куховарку, а все-таки не 
спекла таких [2, арк. 301].

Шурин мой, Ступа, 
сколько ни сек свою 
куховарку, а все-таки не 
спекла таких [3, арк. 9 зв.].

Шурин мой Ступа, 
сколько ни школил свою 
куховарку, а все-таки не 
спекла таких [4, с. 76].

У тексті, опублікованому в «Искре», є істотні цензурні викреслення. У листі до 
П. Плетньова від 4 лютого 1859 р. Куліш скаржився на цензурні утиски: «Цензура не-
истовствует. Из моего рассказа в “Искре” вымарала половину и оставила бессмыслицу» 
[цит. за: 8, с. 88]. Про цензурні перешкоди Куліш повідомляє і в листі до Д. Каменецького 
від 28 жовтня 1859 р.: «Вишліть “Пана Мурла”, без цензорських замарок» [5, с. 349], а 
також у записці до невстановленої особи, долученої до рукопису: «Передаю Вам и “Пана 
Мурла”, который был напечатан в «Искре» с такими вымарками, что совсем не понятен» 
[3, арк. 19]. З листування бачимо, що купюри в публікації мали цензурний характер. Най-
суттєвіші зміни торкнулися тих місць, які містили соціальну загостреність. Поза текстом 
залишилися важливі епізоди, що спричинило до викривлення картини реального життя 
на хуторі пана Мурла. 

 «Искра» − сатиричний журнал, де друкувалися карикатури та сатиричні твори на 
різні теми, які мали не лише побутовий характер, а й гостре соціальне спрямування. 
Зрозуміло, що це видання привертало до себе особливу увагу цензурного комітету. У 
1859 – 1861-х рр. в «Искре» набула широкого розвитку тема соціальної несправедли-
вості, безправ’я підневільних селян. За словами І. Ямпольського, «писать о крепостном 
праве и крестьянских делах, было, правда, нелегко вследствие цензурного запрета» [8, 
с. 109]. Дослідник слушно зазначив: «С первого же дня искровцам приходилось рабо-
тать в обстановке непрекращавшихся цензурных репрессий. Запрещения, изъятие и пр. 
следовали одно за другим. И сами искровцы поневоле должны были принуждать себя к 
сдержанности» [7, с. 1]. 

Куліш сатирично зобразив тих поміщиків, які «со времен казачества не только не 
подвинулись вперед, напротив, отступили еще – в мрачную область невежества и закос-
нелости понятий о жизни”» [цит. за: 1, с. 82]. Письменник звертає увагу на побут хутора 
Мурла, який Є. Кирилюк називає «дикунським, доведеним до крайньої карикатурности» 
[1, с. 82]. Дослідник наводить приклад епізоду, у якому Мурло посилає свого кріпака 
за сорок верст у Золотоношу купити на шаг (гріш) тютюну, а потім повертає його з по-
ловини дороги [1, с. 82]. У словах кріпака бачимо розпач про безправність підневільних 
селян: «Скачи, враже, як пан скаже!». Селяни підкоряються пану з переконанням: «Бог 
устроил так, чтоб мужики мучились на этом свете, а дворяне на том». Природно, що 
цензура не пропустила до друку цей епізод. Абсурдним є вчинок Мурла, коли він наказує 
привести в негоду свою куховарку, яка жила в іншому кінці села, без важливої потреби. 
Доповнюючи характеристику Мурла, письменник сатирично описує його яскраве вбран-
ня на фоні убогого кріпацького одягу. 

На сторінках «Искры» не з’явилися ті частини тексту, де автор показував безправне 
життя підневільних селян на хуторі. Місця, які цензура вилучила, у публікації були по-
значені крапками. У наведених нижче прикладах ці місця виділяю півжирним шрифтом. 
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1. − Я, как бы то ни было, помещик, а он что? Все равно, что эти кабаны, которых 
я вам показывал. Захочу – продам, захочу – подарю, захочу – променяю. Так как же 
ему, государь мой любезный, титуловаться Канчуком? [3, арк. 12; 4, с. 78].

2. Смотри мне, чертова морда!
При этих словах он влепил осанистому войту две прегромкие пощечины, ко-

торые тот принял с таким спокойствием, как будто выпил рюмку водки, и сказал, 
надевши шапку:

– А ну, рушай, хлопцы! [3, арк. 10; 4, с. 77].
3. Винокуры закричали гей-гей! цоб-цоб! замахали над спинами волов хворостина-

ми, и телега двинулась по грязи с таким трудом и едва ли не с такою ж опасностью, как 
колесница фараонова по Черному морю.

– Скажите, ради Бога, – воскликнул я в изумлении, – за что вы били этого до-
бродушного старика? 

– Разве я бил его?
– Как же? или давать пощечины не значит у вас бить?
– Бить? Ха-ха-ха! разве так бьют? Вы, видно, не видали еще, как добрые люди 

бьют! Ха-ха-ха! бить? Что это за бойка? Посмотрели б вы, как бьет мой шурин Сту-
па, или хоть и Багно, тогда б что вы сказали? 

– Что ж это у вас такая ласка, что ли?
– Нет, государь мой, ни ласка, ни бойка. Это просто значит ляща дать на дорогу.
И прелестнейший брюнет величественно рассмеялся.
– Но за что же, ударили вы своего войта, как вы ни называйте свои удары?
– А за то, государь мой любезный, – отвечал пан Канчук с важным выражением 

лица, – или, лучше сказать, на то, чтобы знал каналья он этакой, куда едет и за чем 
едет, – чтобы знал анахтемский мужик, чего ему ждать от меня, если не продаст 
табаку по хорошей цене, так, чтоб за живот взяло моих родичей! Когда он еще и с 
места не двинулся, да уже съел ляща, сколько ж он съест их, если продаст дешевле 
Багновых и Ступиных мужиков!

Я не знаю, что отвечать этому господину на его практическую философию. Мне 
пришла на мысль пословица: «когда паны ссорятся, то у мужиков чубы трещат». 
Теперь только я убедился в истине этой пословицы, и тут же проговорил себе мыс-
ленно: 

Wer das Dichten will verstehen –
Mu… ins Land der Dichtung gehen…
В это время Павлович мой привел к крыльцу коня [3, арк. 10; 4, с. 77].
 4. Мужик почесал в затылке, посмотрел жалобно на меня и отправился в прежний 

путь, бормоча: «Скачи, враже, як пан каже!»
– Скажите, пожалуйста, Прокоп Северинович, – спросил я, – зачем вы то воз-

вращаете, то посылаете опять этого человека в такую странную экспедицию?
– А затем, государь мой любезный, – отвечал пан Канчук очень спокойно, – чтоб 

видно было, кто пан, а кто хам. Забудут, вражьи дети, истинно забудут, если их не 
муштровать. Ну, вот мы и возле сажа. Это самый любимый мой вид во всем хуторе [3, 
арк. 11 зв.; 4, с. 78].
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5. Потом осмотрели винокурню. Тут пан Канчук раздал множество разнообраз-
ных толчков и ударов тройчаткою черномазым работникам, что они приняли с 
невозмутимым спокойствием и, к моему удивлению, смотрели на своего пана так 
добродушно, как будто он обходился с ними самым дружелюбным образом.

– А вот я вам покажу своего винокура, – сказал пан Канчук. – Это у меня редкий 
человек [3, арк.11 зв.; 4, с. 78]. 

6. Иногда я и сам себе не верю, что я пан, а это мои крестьяне, да и начну колотить, 
кого попало. Как начну, вот и вижу, что точно я пан. Хотите, сейчас дам хлосту До-
рошу?

Я видел, что водка разных сортов, выпитая за завтраком, начинает действовать в го-
лове моего приятеля, и постарался отклонить его от несомненного доказательства 
его панства. Мне помогло в этом появление у винокурни волов... [3, арк. 12 зв.; 4, с. 79].

 7. − Точно в пекле, так мы тут день и ночь жаримся. 
Но постой, постой, придет и твоя очередь: будем мы на том свете под тебя так 

дрова подкладывать, как теперь под казан!
– Ой! Дорош, любезный мой Дорош! – сказал пан Канчук. – Ей-богу, будем! по-

бачишь сам, коли не будем!
– А ведь правду говорит вражий Дорош! – сказал мне в каком-то глупом раз-

думьи пан Канчук. 
– Авжеж правду! – продолжал инквизиторским тоном Дорош. – Разве мой бать-

ко не обмирал и не видел, что делает на том свете твой пан-отец, а что делают его 
мужики?

– А что ж он там делает?
– Что делает! А вот что. Как здесь лежал он, так и там лежит; а мужики, как 

здесь трудились, так и там трудятся; только не на пуховиках лежит он, а на желез-
ной кровати, а мужики не под казаны дрова таскают, а под его бока. То и тебе от нас 
на том свете будет!

– А что? ведь оно очень может быть! – сказал пан Канчук, обращаясь ко мне. – Ведь 
они такие ж люди, как и я, ей-богу, такие! Правда, хлопцы, что вы такие ж люди, 
как и я?

– А то ж якии? – был ему ответ.
– Вам так же болит, как и нам?
– А то ж як? – отвечали лаконически винокуры под руководством Дороша.
– Вам так же хочется есть и пить, как и нам?
– Авжеж! – отвечали прочие, а Дорош прибавил: – Спроси лучше у собаки, хо-

чется ли ей есть?
– Зачем же Бог устроил так, что вы носите сорочку-сопуху, а я ношу голубой 

сюртук и красную жилетку?
– Затем, чтоб мы мучились на этом свете, а вы на том.
– Цур же ему! – сказал пан Канчук, бросив на землю тройчатку, – не хочу быть 

паном! не хочу! не хочу! Берите меня и давайте мне хлосту. Я вам говорю – берите!
Я пришел в немалое смущение от такого оборота дела и начал подумывать о 

ретираде, прежде, нежели началась церемония обращения панов в мужики. Но ви-
нокуры были в нерешимости. Правда, один начал было говорить о том, что не худо 
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бы узнать пану вкус в батогах, на которые он так щедр для крестьян; но Дорош 
вдруг перешел на сторону своего родственника.

– Как! моего четвероюродного брата бить? – воскликнул он. – А зась, невпываки!
– А он тебя разве не бьет? – сказал один отважный винокур.
– На то ж он пан, дурень ты ходишь! он пан, и будет кипеть за то на том свете в 

смоле, а на этом не попущу над ним глумиться и самому чорту!
– Так нет же, – сказал Канчук, – не буду я кипеть в смоле! не хочу быть паном! 

буду таким мужиком, каким меня Господь создал! Всех нас создал Господь мужика-
ми! и я не хочу быть паном! Что мне это панство? Что мне дало это панство? Я и 
хотел быть мужиком, да не дали лихие люди. Не дали мне лихие люди пожить на свете 
по-людски! [3, арк. 12 зв.; 4, с. 79].

Історія видання «Пана Мурла» є показовою для творчості П. Куліша в означений 
період, коли цензура звертала особливу увагу на його твори. Водночас бачимо, що ви-
окремивши оповідання з тексту роману «Искатели счастья», письменник підійшов до 
свого завдання творчо, переробивши і удосконаливши твір.

У майбутньому критичному виданні творів Куліша, на мою думку, оповідання «Пан 
Мурло», з огляду на істотні цензурні спотворення тексту, слід подавати за рукописом, 
зазначаючи всі текстові розбіжності рукопису й публікації. 
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К ИСТОРИИ ТЕКСТА РАССКАЗА П. КУЛИША «ПАН МУРЛО» 
В статье сделан текстологический анализ автографа и прижизненного издания 

произведения П. Кулиша «Пан Мурло». Сделан вывод о мотивах авторского редактиро-
вания и цензурного вмешательства.
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БОРЬБА НОВОГО СО СТАРЫМ КАК ОСНОВНОЙ КОНФЛИКТ 
В ДРАМАТУРГИИ

(НА ОСНОВЕ ТВОРЧЕСТВА Н. ВЕЗИРОВА)

В статье речь идет о проблеме «отцов и детей» − вечной и актуальной во все 
времена – и ее художественном отображении в азербайджанской драматургии конца 
XIX века. К анализу привлекается трагедия выдающегося азербайджанского писателя, 
драматурга, публициста Наджаф-бека Везирова «Горе Фахраддина» (1896), в которой 
создан образ молодого либерала, протестующего против феодальных порядков, стре-
мящегося к преобразованию патриархального уклада жизни, распространению культу-
ры и просвещения. В пьесе конфликт «отцов и детей» в образах Фахреддина и Рустам 
бека является лишь частью той бесконечной естественной борьбы старого с новым, из 
которой новое не всегда выходит победителем.

В статье также проводятся параллели и сравнения с русской литературой XIX в. 
(А.С. Грибоедов, А.Н. Островский, И.С. Тургенев). Отмечается, что Н. Везиров, кото-
рого по праву называли «мусульманским Островским», сочетал в своем творчестве 
традиции М.Ф. Ахундзаде и социальной драмы, созданной А.Н. Островским. 

Ключевые слова: драматургия, трагедия, «отцы и дети», проблема, конфликт, 
борьба нового со старым, просветитель.

Как известно, литература – один из способов познания писателем, поэтом мира и 
самого себя, связанный со спесифической особенностью мыслить художественными 
образами. Будучи принципиально антропоцентричным, творческое сознание тяготеет 
к осмыслению и изображению человека. Образ человека в литературе, в том числе и 
азербайджанской – порождение общей концепции личности и мира, выработанной 
культурно-исторической эпохой. Историческая значимость литературы во многом 
определяется ее способностью выразить дух времени, осветить и раскрыть актуальные 
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проблемы современности. В действительности, история художественной литературы – 
это история людей, личностей, поколений и в целом – всего народа, наций.

Азербайджанская литература, отличащаяся богатством и разнобразием формы и 
содержания, имеет древнюю многовековую историю. На протяжении веков мастера 
слова отражали в своих произведениях историю и судьбы различных поколений, 
увековечивали эпохи, героев. Генетическая и диалектическая связь поколений, общение 
и противоречия «отцов и детей» − в широком художественно-философском значении 
слова – основная движущая сила, энергетический источник, воздействующий на историю 
и художественную литературу. Во взаимоотношениях «отцов и детей» проявляются 
любовь и противоречие, обособленность поколений. Закон истории таков: сын вырастает, 
отделяется от отца, дочь вырастает, выходит замуж, что с морально-психологической 
точки зрения − сложный и противоречивый процесс, который довольно сложно понять.

Безусловно, проблема «отцов и детей» − вечная тема в мировой литературе. Проблема 
семьи, взаимоотношений отцов и детей ставится достаточно остро в американской, 
европейской, особенно, в русской литературе. В произведениях русских классиков 
ХIХ века (А.С. Грибоедов, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, И.А. Гончаров, 
А.Н. Островский, Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, М.Е. Салтыков-
Щедрин и др.) данная тема получила широкое развитие. 

В этом плане большой интерес представляет комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума», 
открывшая в 1825 г. реалистический этап развития русской литературы. Эта комедия – 
острая сатира на аристократическое московское общество первой половины ХIХ в. 
Главный герой комедии Чацкий – яркий представитель демократически настроенного 
общества молодых людей, бросающих открытый вызов консерваторам, мракобесам и 
крепостникам. Мастерство А.С. Грибоедова заключается в том, что все эти особенности 
и нюансы общественно-политической жизни того времени ему удалось отразить на 
примере классического любовного треугольника. 

Как известно, проблема «отцов и детей» наиболее обостряется в переломные моменты 
развития общества, когда старшее и младшее поколения становятся выразителями 
идей двух разных эпох. Именно такое время в России – 60-е г.г. ХIХ века – мастерски 
изображено в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». И если в комедии «Горе от ума» 
особенности общественно-политической жизни отражены на примере классического 
любовного треугольника, то в романе «Отцы и дети» конфликт «отцов и детей» 
выходит далеко за семейные рамки. Это общественный конфликт старого дворянства, 
аристократии и молодой революционно-демократической интеллегенции.

В романе И.С. Тургенева проблема «отцов и детей» раскрывается во 
взаимоотношениях молодого нигилиста Базарова с представителем дворянства Павлом 
Петровичем Кирсановым, Базарова с его родителями, а также на примере отношений 
внутри семьи Кирсановых. Безусловно, конфликт между Базаровым и Кирсановым 
наглядно показывает, что проблема «отцов и детей» в романе И.С. Тургенева – это не 
только проблема двух поколений, но и проблема столкновения двух разных социально-
политических лагерей.

«Базаров по своим философско-нравственным взглядам, желаниям, стремлениям, 
действиям – новый человек. В нем нет ни следа старого. Однако, по Тургеневу, этот 
новый русский человек еще полностью не сформировался, не совершенствовался. 
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Базаров − человек переходного периода с противоречивыми мыслями и взгядами» (4, 
101).

Сказанное в равной мере относится и к героям азербайджанской драматургии, 
стремительно развивавшейся в переходный период конца XIX-начала ХХ в.

В азербайджанской письменной классической литературе «отцы и дети»− это не 
только тема, но и художественно-философская проблема. На протяжении истории 
она занимала ведущее место в азербайджанской литературе и объединяла многие 
общественно-исторические и духовно-нравственные проблемы. Поэтому в создании 
характера решающую роль играет проблема «отцов и детей».

Азербайджанская драматургия исследуемого нами периода – ХIХ-ХХ в.в. – результат 
просветительства и просветительского реализма. Поэтому невозможно отделить 
проблему «отцов и детей», концепцию среды и личности, порождающую эту проблему, в 
азербайджанской драматургии от просветительства и контекста просветительской среды.

Конец ХIХ – начало ХХ в.в. – с литературно-исторической точки зрения, − переход 
от просветительства к реализму и романтизму, с общественно-исторической же точки 
зрения − период разрушения феодально-патриархальных отношений, формирование 
буржуазных отношений.

Основная заслуга просветительства заключается в том, что оно наряду с культом 
ума оно внесло в литературу и новые жанры: роман, драма, философские письма, 
критика и публицистика. Исследователь Н. Шамсизаде пишет: «В Азербайджане 
основы просветительства заложил А.А. Бакиханов, М..Ф. Ахундзаде сформировал его 
как художественно-философское течение. Он создал такие жанры просветительской 
литературы, как роман и драма. Во второй половине ХIХ в. были созданы первые 
атрибуты просветительства – первая светская школа (1857), первый театр (1873), первая 
газета «Экинчи» («Сеятель», «Пахарь»).

Просветительство, во второй половине ХIХ в. принявшее широкий размах как 
сформировавшееся художественно-философское течение, в начале ХХ в. – 1905-
1920-е г.г. – обусловило возникновение двух идеологий – тюркизма и азербайджанства, 
в литературе же – реализма и романтизма, паралельно сосуществовавшие в начале века 
(7, с. 357-358).

К концу ХIХ в. в развитии просветительства формируется новый этап, который 
можно назвать периодом зрелости просветительства. Его основная особенность связана 
с тем, что в творчестве последующих драматургов границы реализма расширились и 
уточнились на основе просветительского реализма М.Ф. Ахундзаде. На этом этапе 
особое внимание привлекает творчество мастеров во главе с Наджаф беком Везировым, 
сформировавших новое просветительское поколение и традиции новой просветительской 
драматургии.

Н. Везиров приступил к драматургической деятельности еще во время учебы в 
Бакинской гимназии. Наряду с комедиями М.Ф. Ахундзаде в его становлении как 
драматурга важную роль сыграли Московский театр, творчество русских и мировых 
классиков. В 1873 г. Н. Везиров написал пьесу «Мясо тебе, а кости мне», а через год – пье-
су «Несчастная», к сожалению, первые пробы пера писателя до нас не дошли. В после-
дующие годы Н. Везиров написал комедии «Сценка домашнего воспитания» (1875), «Не 
бывает корабля без якоря» (1876), «Камень, брошенный вслед, угодит в пятку» (1890), 
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«Позднее раскаяние плодов не дает» (1890), «Осталось лишь одно название» (1891), 
«Из под дождя да в ливень» («Гаджи Гамбар») (1895); в 1896 г. Н. Везиров завершил 
свою трагедию «Горе Фахраддина», а в 1900 г. – драму «Герои наших дней». В начале 
ХХ в. из-под пера Н. Везирова вышли пьесы «Ага Керим хан Ардебильский» (1902), 
«Вай шалакум-муаллакум» (1909), «Что посеешь, то и пожнешь» (1911), «Разбойники в 
прошлом» (1912), «Жадный Гаджи Фарадж» (1912), «Начало нового века» (1920).

Во всем творчестве Н. Везирова прослеживается линия, привлекающая особое 
внимание: борьба старого и нового, стремление новому, к просвещению, критика не-
вежества. Эта борьба в творчестве Везирова, его беспощадная позиция по отношению 
к старому исходит из его жизни. Везиров всю свою жизнь – отрочество, юность, зрелые 
годы – проведший в открытой борьбе с невежеством, мракобесием общества, неприем-
лющего ничего нового, с любовью создавал образы, которые в этом аспекте являлись 
его прототипами. Герои Везирова – враги невежества, мракобесия, вестники нового, 
просвещения. Можно сказать, что просветительство проходит красный нитью почти во 
всех пьесах Н. Везирова.

Говоря о борьбе старого с новым в творчестве Н. Везирова, в первую очередь следует 
обратиться к его пьесе «Горе Фахраддина», по праву, считающейся одним из шедевров 
азербайджанской драматургии.

ХIХ век в истории развития азербайджанского общества – период революционных 
идей, расшатывания многовекового восточного мракобесия, апатии. Аннексия 
Азербайджана Россией обусловила проникновение разными путями западного 
образа мышления. Впервые в азербайджанском обществе произошло столкновение 
и борьба восточного и западного образов мышления. Представителями первого были 
консерваторы, жившие традициями и обычаями предков и желавшие оставить это в 
наследство будущим поколениям. Представителем второго была передовая, вооруженная 
просветительскими идеями интеллегенция, осознававшая невозможность жизни по 
старинке и призывавшая примкнуть к западному прогрессу. Глубина происходившей 
между ними борьбы, острота конфликта, непримиримость позиций возвели проблему на 
такой противоречивый уровень, что ее художественное решение в результате привело к 
появлению в азербайджанской литературе нового жанра.

Создание первой трагедии – «Горе Фахраддина» − в азербайджанской литературе 
явилось результатом именно такой общественно-политической необходимости. Хотя 
тема произведения – кровная вражда между семьями, в действительности, кровная враж-
да − внешний фон. Драматург построил конфликт трагедии на основе борьбы старого с 
новым, что было полнее естественно и закономерно. 

В азербайджанской литературе трагедия Н. Везирова «Горе Фахраддина» − одно 
из произведений, оказавших сильное воздействие на общество и оставившее глубокий 
след. Подобно тому, как автор произведения – Наджаф бек – был духовным последо-
вателем М. Ахундзаде, так и его герой Фахреддин – представитель просветительского 
фронта – и его противник Рустам бек дополняют образы своих предшественников на 
высоком художественном уровне.

Помещик Рустам бек выступает против высокого общественного идеала и убежде-
ний. Его «величие» исходит из его невежества. Рустам бек ни с кем не соглашается, 
всегда поступает по-своему. Дельные советы еще более разжигают в нем вулканы. Его 
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«заржавевшее» сознание и вовсе застилает ему глаза. В ярости он готов на все ради ме-
сти за своего сына Рашида – разрушить свой дом, лишиться всего.

С середины XIX в. в азербайджанском обществе усиливается тенденция ко всему 
новому. Появляются «сыны», горящие желанием отвечать всем требованиям жизни. Эти 
«сыны», вовлекаясь в борьбу против старого, стремятся оказать сильное воздействие на 
общество, перестройку жизни и жизненного уклада (5, с. 70).

Созданный Н. Везировым образ – Фахреддин – один из таких «сынов». В азербайд-
жанской литературе Фахреддин первый герой, обладающий ясной концепцией нового. 
В борьбе против старого он четко определяет свою концепцию и посвящает себя непри-
миримой борьбе против невежества и мракобесия.

Фахреддин – просветитель, интеллигент-либерал в утратившем нравственные ори-
ентиры обществе. Борьбу против старого он видит в распространении просвещения, в 
создании новых социальных институтов. Однако борьба Фахреддина как первого пред-
ставителя борцов против консерваторов в азербайджанской литературе пока еще при-
митивна и проста. 

Фахреддин – молодой человек с европейским образованием, современным мыш-
лением, противостоящий догмам и всему старому. «Он пытается благоустроить азер-
байджанскую деревню, напоминающую развалины, построить помещичье хозяйство по 
новому образцу, окультурить деревню, видеть в крестьянине, именуемом «скотиной», 
человека. Одним из основных условий он считает обращение с тружениками-крестья-
нами как с людьми. Он открывает школу и больницу в деревне. Фахреддин, чье сердце 
переполнено любовью, пытается искоренить дикие обычаи, кровную вражду. Как гу-
манный интеллигент, далекий от мелких, низменных чувств, причину кровной вражды 
между Рустам беком и своим отцом, проливающим кровь невинных людей, он видит в 
невежестве, отсталости и бескультурии» (5, с. 72-73).

Однако Фахреддин, ведущий упорную борьбу, отстаивающий свою позицию, пройдя 
суровые испытания во имя просветительских идеалов, светлого будущего, все же терпит 
поражение. «Хотя Фахреддин и терпит поражение в борьбе за добрые и благородные 
деяния, однако это поражение не производит впечатления победы невежества, мракобе-
сия в трагедии. Напротив, это внушает веру в то, что число таких молодых людей, как 
Фахреддин, неуклонно растет, и правда восторжествует» (5, с. 74).

Как известно, смерть в трагедии отличается от таковой в реальности. В трагедии 
смерть – вполне закономерное явление. Драматург строит свое произведение так, чтобы 
развитие событий естественным образом завершилось смертью. Такова и смерть Фах-
реддина. Своей смертью он наносит сокрушительный удар тем, против кого борется – 
Мелек ханум, Шахмар беку и Рустам беку. Таким образом, смерть Фахреддина – успеш-
ный шаг драматурга – просветителя в реализации своей идеи. И читатель не сомневается 
в том, что рано или поздно эта идея претворится в жизнь.

И до, и после Н. Везирова борьба старого с новым – это борьба «отцов и детей». 
В произведениях Н. Везирова и новые просветительские силы, и ретрограды, в основ-
ном, представлены мужчинами. Однако, в комедии «Позднее раскаяние плодов не дает» 
борьба старого с новым переходит в плоскость борьбы «дочерей» с «матерями», а точ-
нее «невестки» со «свекровью». Центральный образ комедии – Фатма ханум, чей образ 
мышления и консервативное мировоззрение приводят к принципиальной «борьбе» с ее 
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невесткой Салибназ. Эта борьба идей и образов мышлений приводит в конце к несча-
стью в семье.

Неслучайно это произведение Н. Везирова сравнивают с драмой А.Н. Островского 
«Гроза». Следует отметить, что, сочетая в своем творчестве традиции М.Ф.Ахундова и 
социальной драмы, созданной А.Н. Островским, Н. Везиров воссоздавал в своих пьесах 
реалии времени, выступал против патриархальных отношений, устаревших обычаев и 
нравов, фанатизма и косности.

Образ Фатмы ханум напоминает образ Кабанихи. Слепо веруя в домостроевские по-
нятия о почитании родителей детьми, об отношении жены к мужу, Кабаниха требует, 
чтобы дети не имели своей воли, чтобы жена боялась мужа и была его рабою. Кабаниха 
строго соблюдает обычаи, порядки, традиции и заставляет молодежь делать то же самое.

Тех же принципов придерживается и Фатма ханум. Она вмешивается во все дела не-
вестки и преследует ее. Желание Салибназ жить по новым законам и правилам свободно 
и самостоятельно и ее модные наряды постоянно раздражают Фатму ханум. Интересны, 
на наш взгляд, и отношения «Кабаниха-Тихон» и «Фатма ханум-Салман бек». Тихон – 
«маменькин сынок», который во всем слушается мать. Салман бек, как и Тихон, находит-
ся меж двух огней – между матерью и женой. Однако Салман бек в отличие от Тихона 
не столь бесхарактерна и слабовольна. И если Салман бек выход из положения видит 
в побеге из дома, то Тихон не может разом уйти. Отношения усложняются, и трагедия 
неминуема. 

«Фатма ханум осознает утрату привычной для нее жизни и печалится о своей буду-
щей судьбе. В результате, по ее вине разрушается молодая семья.

Вторая героиня пьесы «Позднее раскаяние плодов не дает» − Салибназ ханум, яв-
ляется полной противоположностью своей свекрови. И если Фатма ханум – ворчливая, 
язвительная женщина, то Салибназ – нежная, ласковая, культурная. «В отличие от Фат-
мы ханум Салибназ ханум хочет строить свою семейную жизнь по новым принципам. 
Она живет новыми желаниями. Окружающая ее среда подавляет все ее мечты; принципы 
окружающей среды противоречат ее критериям. Однако она не склоняет голову перед на-
силием ненавистной косности, невежества. Она стремится разрушить все препятствия, 
возводимые Фатмой ханум, и борется за светлую жизнь» (2, с. 513-514).

Несомненно, Н. Везиров занимает достойное место как в предшествующей школе 
М.Ф. Ахундова, так и в школе последующих драматургов. В своих произведениях Н. Ве-
зиров обличал отсталый азербайджанский быт, выступал против невежества, унижения 
человеческого достоинства. Его творчество отличается верностью бытового колорита, 
красотой народного языка, сатирической направленностью. Н. Везиров поднимал акту-
альные вопросы и считал, что нравы могут быть изменены путем распространения про-
свещения. Н. Везирова по праву называли «мусульманским Островским». Созданные им 
образы были очень типичны и социально оправданы. Именно он пропагандировал идею 
«Нового Азербайджана».

Демократический пафос и актуальность произведений Н. Везирова не ослабевают и 
по сей день.
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БОРОТЬБА НОВОГО ЗІ СТАРИМ ЯК ОСНОВНИЙ КОНФЛІКТ 
У ДРАМАТУРГІЇ

(НА ОСНОВІ ТВОРЧОСТІ Н. ВЕЗИРОВА)
У статті йдеться про проблему «батьків і дітей» – вічну і актуальну в усі часи – і 

її художньому відображенні в азербайджанській драматургії кінця XIX століття. До 
аналізу залучається трагедія видатного азербайджанського письменника, драматурга, 
публіциста Наджаф-бека Везирова «Горе Фахраддіна» (1896), в якій створено образ 
молодого ліберала, що виступає проти феодальних порядків, що прагне до перетворен-
ня патріархального способу життя, поширення культури і освіти. У п’єсі конфлікт 
«батьків і дітей» в образах Фахреддіна і Рустам бека є лише частиною тієї нескінченної 
природної боротьби старого з новим, з якої нове не завжди виходить переможцем.

У статті також проводяться паралелі і порівняння з російською літературою 
XIX ст. (О.С. Грибоєдов, О.М. Островський, І.С. Тургенєв). Відзначається, що Н. Ве-
зиров, якого слушно називали «мусульманським Островським», поєднував в своїй 
творчості традиції М.Ф. Ахундзаде і соціальної драми, створеної О.М. Островським.

Ключові слова: драматургія, трагедія, «батьки і діти», проблема, конфлікт, бо-
ротьба нового зі старим, просвітник.

Aygun Zakiyeva, doсtoral student 
Baku state university

THE STRUGGLE BETWEEN NEW AND OLD AS A MAIN CONFLICT IN 
DRAMATURGY

(ON THE BASIS OF N. VEZIROV’S CREATION)
The article deals with the problem of “fathers” and “sons” that was eternal and actual 

at all times and its artistic refl ection in the Azerbaijani dramaturgy at the end of the XIX-th 
century. The article contains the analysis of the outstanding Azerbaijani writer, playwright, 
publicist Najaf-bey Vezirov’s tragedy “Fahreddin’s grief” (1896) in which the writer created 
the character of the young liberal who protested against the feudal orders and tried to change 
patriarchal way of life and spread culture and education. The confl ict between “father” and 
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“sons” presented by the characters of Fahreddin and Rustam bey in the play is only a part of 
the eternal natural struggle between new and old, the winner of which is not always new.

The article also contains the parallels and comparison with Russian dramaturgy of the 
XIX-th century (A.S. Griboyedov, A.N. Ostrovsky, I.S. Turgenev). It is noted that N. Vezirov is 
rightfully considered to be “Moslem Ostrovsky” combining M.F. Akhundzadeh’s traditions and 
social drama created by A.N. Ostrovsky in his creation. 

Key words: dramaturgy, tragedy, “fathers” and “sons”, problem, confl ict, struggle be-
tween new and old, enlightener.
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Алиева Усния Новруз гызы, диссертант 
Бакинский славянский университет, Баку, Азербайджан

ОБ ОТНОШЕНИИ Л.Н. ТОЛСТОГО К РЕЛИГИИ И К АЛЬТРУИЗМУ 
В ХРИСТИАНСТВЕ В ПОВЕСТИ «ОТЕЦ СЕРГИЙ»

В данной статье повесть Л.Н. Толстого «Отец Сергий» рассматривается с 
точки зрения христианского альтруизма. Автор статьи подчеркивает, что имен-
но в повести «Отец Сергий» писатель настойчиво проповедует главную мысль: со-
циальное зло можно победить не участием в этом зле, а активной деятельностью 
на поприще добра. В статье особое внимание уделяется тому, что в своей повести 
Л.Н. Толстой призывает всех нравственно совершенствоваться, соблюдая заповеди 
Христа, следуя законам христианского альтруизма. Ведь писатель был твердо убежден 
в том, что только таким образом можно решить социальные и нравственные пробле-
мы, существующие в современном ему обществе. 

Ключевые слова: вера в Бога, отношение к религии, жизнь для бога, жизнь для лю-
дей, христианский альтруизм.

В 90-е годы XIX века незаметно обозначились результаты того перелома в мировоз-
зрении Л.Н. Толстого, который явился следствием, с одной стороны, разуверения в воз-
можностях дворянства, утратившего в пореформенные годы историческую перспективу, 
с другой – все более возраставших надежд на нравственно-религиозные основы народ-
ной жизни. Хотя эти надежды поддерживались личным опытом писателя, предреволю-
ционной эпохой, быта многомиллионных масс русского патриархального крестьянства, 
они во многом имели иллюзорный характер.

Жизнь Л.Н. Толстого, все стороны его многогранной деятельности после идейно-
го перелома, который давно готовился в нем, были подчинены единственной главной 
цели – отысканию истины и высшей правды, заключающейся не в религии, проповеду-
емой офи циальной церковью, а в религии Христа. И с этой точки зрения христианский 
альтру изм писателя во многом «предполагает не торжество знаний и разума, а торжество 
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любви, не устройство жизни, а рост души, всемирный моральный союз во имя Христо-
во» (1, с. 43).

Выдвигая свои способы преобразования современного ему общественного порядка, 
он указывал на то, что самым существенным и важным является не изменение внешних 
условий жизни людей, а изменение их внутреннего мира, их самосознания; что путь к 
новому лежит через нравственное совершенствование. Эта противоречивость идейных 
воззрений писателя сказывается и в его художественных произведениях позднего пери-
ода. Принцип преодоления трудных обстоятельств получает в поздних творениях Тол-
стого и иное развитие, которое выражается в защите идеи «царство божие внутри вас», 
в показе героев, стремящихся отойти от суетных мирских дел, отвлечься от внешних 
условий жизни, достичь духовного, нравственного совершенства.

Целостность человека, единство материальных и духовных начал его природы, связь 
его с течением жизни великолепно отражены в произведениях позднего творчества, в 
которых ясно проявляется тенденция к обособлению духовного и физического «я», к их 
противопоставлению. То, что связано с жизнью физической, заявлял писатель, - жизнью 
тела, временно, преходяще; подлинное открывается лишь в духовной стороне человече-
ского существования. В то время, как физическое несет с собой себялюбие, эгоистические 
влечения и страсти, духовное выражает отказ от корысти, индивидуализма, стремление к 
добру, любовь к другим людям. Жизнь не для себя, а для других – вот главная мысль, на-
шедшая свое отражение в произведениях Л. Толстого 90-х годов, сводящая к защите жизни 
духовной в противопоставлении ее физическому, телесному бытию человека. 

Л.Н. Толстой считал, что все основные заповеди, необходимые для людей историче-
ской эпохи, даны религией, в частности, христианством.

Истина Христа в исканиях Толстого 90-х годов является желаемым народным идеа-
лом, который, по мысли писателя, будет содействовать «росту» не только русской души, 
но и всего человечества. 

Религиозное мировоззрение являлось основой веры Толстого, но под влиянием свя-
зи утопии Толстого с пореформенными настроениями патриархального крестьянства, во 
взглядах писателя развиваются черты действенного гуманизма. Таким образом, в грани-
цах единого целого – религиозного мировоззрения Толстого раскрывается диалектика 
взаимосвязи раз лич ных его сторон и граней. Это заметно выражается в художественных 
произведениях писателя 90-х годов XIX века, а именно, в повести «Отец Сергий».

Идея Христа, христианские мотивы, борьба бога и дьявола в человеческом сердце, 
жизнь для бога и для людей составляют основу повести «Отец Сергий».

Повесть «Отец Сергий» Л.Н. Толстого принадлежит к числу итоговых и вершинных 
произведений великого русского писателя.

Итоговым можно назвать это произведение потому, что в нем автор ставил и решал 
вопросы, которые находились в центре внимания его позднего творчества, а вершинным – 
потому что эта повесть отмечена печатью высочайшего художественного мастерства.

В повести противопоставлены духовное и телесное в человеке, чувственные страсти 
и ясновидения души, жизнь для бога и для людей.

Основную мысль повести «Отец Сергий» можно выразить словами самого 
Л.Н. Толсто го, взятыми из дневниковой записи, сделанной в июне 1890 г.: «Есть мирская 
злая жизнь и есть божеская святая жизнь» (2, т.51, с.55).
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Одной из определяющих идей повести «Отец Сергий» является противопостав ление 
высшего нравственного закона слепой воле к жизни, утверждение связи между христи-
анской религиозностью и совестью. Житийный мотив повести, сохраняя высоту идеала, 
переключается в реальный план, отвлеченные и практически неисполнимые библейские 
истины становятся проникнутыми реально ощутимой заботой о человеке.

Л.Н. Толстой в своей повести выразил потребность веры, которая предполагает су-
ществование высшего закона, всесовершенного бога, частным проявлением которого 
является добродетель. Автор умело показывает, что ее последовательному выражению 
мешает греховная природа человека, нуждающаяся в усовершенствовании. Поэтому не 
случайно автор изобразил героя, который находит пути «к богу, к вере детской, которая 
никогда не нарушалась в нем» (2, т.31, с.58). Разочаровавшись в невесте, светском обще-
стве и обожаемом царе, князь Касатский спасается в религиозном чувстве.

Он преодолевает и искушение блудницы, вдовы Маковкиной, и власть людской сла-
вы. Ведь красавца князя, командира лейб-эскадрона кирасирского полка, перед которым 
открывалась блестящая карьера, в монастырь привело стремление к мирской славе: «… 
он стал монахом, чтобы стать выше тех, которые хотели показать ему, что они стоят 
выше него» (2, т.31, с.18). Автор утверждает связь между религиозным чувством и нрав-
ственностью. Евангельские чувства пробуждают в душе героя чувство человечности. В 
то же время, это чувство сочетается с гордостью и тщеславием. Отец Сергий привыкает 
видеть толпу просителей: он и тяготится ею, но в то же время ему приятно видеть этих 
людей, которые пришли к нему для исцеления.

Основное внимание писателя обращено здесь на трудности достижения христиан-
ских добротелей, на борьбу чувств в душе героя, на вопрос: «Насколько то, что я делаю, 
для бога и насколько – для людей?» (2, т.31, с.152). Автор повести развивает мысль, за-
ключающуюся в том, что несмотря на то, что любовь к богу и любовь к людям это одно 
и то же, в то же время, это проявление любви - «одно из глубочайших нравственных 
противоречий Евангелия» (3, с.275).

По мнению Л.Н. Толстого, христианский альтруизм утверждает «любовь к ближне-
му». Эту идею автор развивает в своей повести, утверждая тем самым, что такая четкая 
любовь и есть любовь в бога. В таком случае безразлично, какого ближнего любить. 
Важен не объект любви, а субъективная способность верующего любить всех. Ближний, 
таким образом, выступает в качестве средства демонстрации веры.

По признанию самого писателя, задуманная жизненная история подтверждает 
мысль, что «нет успокоения ни тому, который живет для мирских целей среди людей, 
ни тому, который живет для духовной цели один. Успокоение только тогда, когда чело-
век живет для служения богу среди людей» (2, т.53, с.204). Только благодаря забытой, 
бедной, измученной Пашеньке – подруге детства – Сергий приходит к выводу, что все 
«божеское состоит в служении людям» (2, т.31, с.120).

Несмотря на то, что повесть заключает в себе основные черты христианского учения 
Л.Н. Толстого «непротивлении злу насилием», в ней находит свое воплощение излю-
бленная мысль писателя о необходимости активного служения добру, неизмеримо более 
важному, чем нарочитый уход от жизни.

Наиболее сильно, ярко и достоверно раскрыта Толстым невозможность сохранить 
«душевное спокойствие», живя для «мирских целей». С суровой обличительной силой 
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показано, что везде Касатский сталкивается с моральной нечистоплотностью, жестоко-
стью и обманом. Его любовь рухнула потому, что на его пути встал растленный россий-
ских монарх, столь обожаемый юным кадетом «любимый царь», падкий до хороших ин-
ституток. Не дает удовлетворения и монастырское уединение, где хозяйничают «святые, 
воспитанные рабством» (2, т.51, с.23), где все продажно, лживо, господствуют самые 
низменные страсти, постоянная борьба взаимных интересов, где парадностью и мнимой 
святостью маскируется пустота и равнодушие к страждущему народу. Отвратительный 
лик официальной церкви обнажен писателем с убедительной силой и правдой. Скитское 
уединение Касатского также изображено трезво-реалистически: трудное и мучительное 
затворничество оказалось ненужным подвигом, ибо оно послужило только «средством 
привлечения посетителей и жертвователей к монастырю» и ничего не дало людям. Отец 
Сергий, отказавшись от общества людей, оказался и внутренне обедненным, пусть до 
поры и не осознавал этого. В душе Касатского, ставшего в монашестве отцом Сергием, 
возникают сомнения в истинности жизни, которую он ведет. Он понимает, что это со-
всем не то, чему учит христианская религия; что такая отчужденная жизнь не приносит 
никакой пользы ни ему самому, ни другим людям, окружавшим его. В глубине своей 
души отец Сергий понимал, что он должен проповедовать истинные ценности, заключа-
ющиеся в учениях Христа, от чего глубоко отдалилась церковь. Он понимал, что только 
чтением молитв в уединении он не может помочь никому, включая даже самого себя, но 
которого иногда находили минуты неверия и сомнения. Отец Сергий был занят в затво-
ре исканием Бога, постоянно ощущал внутреннюю неудовлетворенность, отравляющую 
его аскетическую жизнь. Вопрос о смысле жизни то и дело у него подменяется вопро-
сом: «Что же мне делать?». 

Толстой пишет о том, что иногда сам отец Сергий по привычке читает молитвы и 
сразу же ловит себя на мысли, что это неверно. 

Своей повестью «Отец Сергий» Л.Н. Толстой подчеркивает, что каждый человек 
должен строго исполнять религиозную заповедь – не делать другому того, чего не желает 
себе. Прежде всего этими доводами он призывал людей не пользоваться чужим трудом, 
тем самым создавая такую религию, которая навечно решила бы все социальные про-
блемы.

Решая проблему счастья и нравственного прогресса в своем произведении, Толстой 
ставил эти два понятия в зависимость только от одного – истинно или ложно тракту-
ющегося евангелического учения. Так, полемизируя с церковниками по поводу «Отца 
Сергия», он писал: «Ложные учителя привлекают людей к доброй жизни тем, что пугают 
наказаниями и заманивают наградой на том свете, где никто не был. Истинные же учи-
теля учат тому, что начало жизни – это любовь, само живет в душах людей и что хорошо 
тому, кто соединился с ним» (2, т.45, с.29).

В повести «Отец Сергий» Толстой ставил вопрос о необходимости коренных нрав-
ственных изменений людей, которые приведут к глубокому социальному перевороту. И 
в этом случае писатель возвращался к своему Богу, которого определял следующим об-
разом: «Мое дело жизни есть служение Богу, исполнение его воли – единения людей. 
Единению этому препятствует неравенство материальное, иллюзии того, что можно ве-
щественными средствами увеличить благо, и потому я буду разрушать это неравенство, 
эту вредную иллюзию, которая мешает единению людей» (2, т.55, с.81).
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В повести «Отец Сергий» Толстой приходит к выводу, что изменить общественную 
жизнь можно путем духовной эволюции отдельной личности, что и явно доказывает 
образом отца Сергия: «Если ты видишь, что устройство общества дурно, и хочешь ис-
править его, то знай, что для этого есть только одно средство: то, чтобы все люди стали 
лучше, в твоей власти только одно: самому сделаться лучше» (2, т.55, с.182).

Толстой указывал дорогу, идя по которой можно достичь той жизни, по мнению пи-
сателя, являющейся «истинной жизнью»: «… а есть жизнь, как книга – Библия, сама 
жизнь, единственная жизнь человеческая, при которой только возможно проявление всех 
высших человеческих свойств» (2, т.55, с.216).

Может возникнуть вопрос: почему Толстой, так свято верующий в Библию, с резко-
стью ставит вопрос о христианской церкви? Писатель-гуманист и мечтатель, он искал 
веру, формулировал и проповедовал ее для того, чтобы сделать людей счастливыми. Ради 
этого автор шел на конфликт со своей средой, с правительством и даже с церковью.

Отношение Л.Н. Толстого к религии очень ярко выражено в произведениях 90-х 
годов XIX века, так как этот период включал в себя вопросы о том, как изменить су-
ществующее общественное устройство, как сделать счастливыми всех людей. А путь к 
этому счастью писатель видел в мирной проповеди заповедей Христа, в моральном пере-
воспитании человека. Он хотел такого земного счастья не одной отдельно взятой лич-
ности, а всему человечеству мира. Подтвердить эти мысли автора, на наш взгляд, было 
бы уместным словами одного из персонажей романа – притчи «Чума» французского пи-
сателя Альбера Камю, журналиста Рамбера: «стыдно быть счастливым в одиночку… Я 
всегда считал, что я посторонний в этом городе и что мне нечего делать вместе с вами. 
Но теперь … я знаю, что я здешний, хочу я того или нет. Эта история касается равно нас 
всех. Счастье невозможно, когда все вокруг несчастны. Человек не вправе уклониться от 
происходящего рядом» (4, с.297).

Поэтому весь жизненный путь Касатского просматривается автором для того, чтобы 
возвеличить служение добру, в котором нуждаются люди. Вследствие этого творение 
Толстого содержит острую критику духовного угнетения, лжи и преступности церков-
ного и мирского высшего света. Основным пафосом повести является страстная критика 
ухода от жизни, отрицание монастырского затворничества.

Правильная мысль о недопустимости запираться в монастырских стенах, о необхо-
димости жить с людьми и для людей превращена в конце повести в проповедь «сми-
рения и непротивления». На пути христианско-деятельной любви к людям, «писатель 
заставляет отца Сергия найти истинного бога» (5, с.352).

Замысел повести «Отец Сергий» состоит в том, чтобы призвать всех людей делать 
добро без благодарности. По мысли автора, «если добро имеет причину, оно уже не до-
бро; если оно имеет последствия – награду, оно тоже не добро» (2, т.51, с.47), но добро 
невозможно совершать вне общества людей, что можно подтвердить дневниковой за-
писью писателя, сделанной в июне 1890-го года: «Думал: я обхожу людей, мне люди 
мешают. Да ведь ты живешь только людьми и только для них. Если тебе мешают люди, то 
тебе жить незачем. Уходить от людей – это самоубийство» (2, т.51, с.47). Поэтому в про-
изведении изображается смирение Пашеньки, которая живет для бога, думая всю жизнь, 
что она живет для людей.
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 Автор умышленно приводит своего героя к музыкальной учительнице Прасковье 
Михайловне, кроткой и робкой женщине, которая воспринимается как пример истинной 
мудрости. Путь к богу, по которому, как казалось отцу Сергию, он шел после грехопа-
дения и последовавшего затем, вслед за встречей с жалкой Пашенькой, прозрения, при-
ведшего героя к отречению от своего прошлого, от себя, от своей святости, на самом деле 
оказался путем к людям. И этот путь к людям отец Сергий начинает со странничества. 
Это – уже второе исчезновение: уже не блестящий офицер Степан Касатский исчез, а 
исчез отец Сергий – прославленный целитель. Как бы не сложилась дальнейшая судьба 
отца Сергия, он никогда не вернется на проторенную дорогу. Потому что он уходит для 
того, чтобы делать добро людям, не ожидая от них никакой благодарности. Л.Н. Толстой 
вложил в этот «уход» своеобразный смысл, заключающий в себе отношение писателя к 
происходящим событиям своего времени.

Что же открылось в момент прозрения (беседа с Пашенькой) отцу Сергию? Ко-
нечно же истина, ради которой он не задумываясь снял с себя ореол святости. Сергий 
идет учиться, он кается: «Я свят, а мир лежит во зле» (2, т.31, с.121). Так вначале кается 
спасающийся в обители отец Сергий, но когда пелена заблуждений спала с его глаз, не 
остается и следа от прежней самоуверенности. Бывший святой видит себя величайшим 
грешником.

Пройдя путь «святости», герой уходит теперь не от людей, а к людям; он бежит 
прямо из своей монашеской кельи. Странник Сергий в одежде крестьянина следует в 
Сибирь как великий грешник, который должен пройти по пути страданий, давно про-
ложенному другими людьми.

Последний уход отца Сергия из дома Пашеньки – вызван истинным просветлением. 
Именно Пашенька показала отцу Сергию пример истинной и глубокой святости: «Па-
шенька именно то, что я должен был быть и чем я не был. Да, одно доброе доле, чашка 
воды, поданная без мысли о награде, дороже облагодетельствованных мною людей» (2, 
т.31, с.210). С этого момента вся его жизнь пошла по-иному. Отцу Сергию стало стыдно 
перед людьми за свою «святость», которая оказалась оборотной стороной гордости.

В конце повести Л.Н. Толстой показывает нам совсем изменившегося человека, 
жизнь которого ничем не отличается от жизни многих и многих простых людей. В Си-
бири он поселился у богатого мужика, работает у хозяина в огороде, учит детей, ходит 
за больными. Именно последний уход отца Сергия был уходом к людям. Аскетические 
подвиги монашеской жизни померкли перед ежедневным подвигом Пашеньки, денно и 
нощно работающей для людей безвозмездно.

Силу и смысл повести составляет мысль писателя о необходимости жить с людьми 
и для людей. Главная мысль Л.Н. Толстого, выраженная в повести, очень проста: он по-
казал, какими извилистыми путями идет человек к своему нравственному возрождению, 
к открытию для себя одной единственной истины: чтобы разорвать круг одиночества, 
надо жить единой жизнью с народом для блага всех людей.

Таким образом, Л.Н. Толстой в своей повести «Отец Сергий» проповедует идею о 
христианском альтруизме, которая по мнению писателя, должна быть смыслом жизни 
каждого человека. Ведь именно в этом автор видит разрешение социальных и нравствен-
ных проблем, волновавших его в конце XIX века.
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ПРО СТАВЛЕННЯ Л.М. ТОЛСТОГО ДО РЕЛІГІЇ І ДО АЛЬТРУЇЗМУ 
В ХРИСТИЯНСТВІ У ПОВІСТІ «ОТЕЦЬ СЕРГІЙ»

У даній статті повість Л.М. Толстого «Отець Сергій» розглядається з точки 
зору християнського альтруїзму. Автор статті наголошує на тому, що саме в повісті 
«Отець Сергій» письменник наполегливо проповідує свою ключову: соціальне зло мож-
на перемогти шляхом неучасті в цьому злі, а активною діяльністю на ниві добра. У 
статті особлива увага приділяється тому, що в своїй повісті Л.М. Толстой закликає 
всіх морально вдосконалюватися, дотримуючись заповідей Христа, дотримуючись 
законів християнського альтруїзму. Адже письменник був твердо переконаний в тому, 
що тільки таким чином можна вирішити соціальні та моральні проблеми, що існують 
в сучасному йому суспільстві.

Ключові слова: віра в Бога, ставлення до релігії, життя для бога, життя для лю-
дей, християнський альтруїзм.
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ON CHRISTIAN ALTRUISM IN THE NOVEL 
“FATHER SERGIУ” BY L.N. TOLSTOY’S

In this article L.N. Tolstoy’s novel “Father Sergiy” is analyzed from the point of view of 
Christian altruism. The author of the article highlights that exactly in the novel “Father Ser-
giy” the writer persistently propagates his favourite idea: social evil can be defeated by means 
of not participating in it, but with active performance for good. The main attention is directed 
to the fact that in his novel Tolstoy appeals to everyone to improve keeping their command-
ments of Christ, fulfi lling the rules of Christian altruism. As the writer was fi rmly convinced 
that only buy this way social and moral problems – existing in the modern society of his period 
can be solved. is
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ВІДТВОРЕННЯ МІФОЛОГІЧНИХ Р ЕАЛІЙ 
ДРАМИ-ФЕЄРІЇ «ЛІСОВА ПІСНЯ» У НІМЕЦЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Стаття присвячена компаративному аналізу німецькомовного перекладу драми-фе-
єрії Лесі Українки. Розглянуто особливості перекладу міфологічних реалій та прийоми 
при їх відтворенні. Автор перелічує можливі прийоми при перекладі назв міфологічних 
істот та наводить приклади з твору.

Ключові слова: міфологічні реалії, художній переклад, драма, транслітерація, каль-
кування, транскрипція.

Постановка наукової проблеми та її значення. Художній переклад вважають од-
нією з форм літературної рецепції, що виявляє не тільки ідеологічну мотивацію інтересу 
до того чи іншого літературного твору, а й внутрішньо літературну зумовленість вхо-
дження перекладного твору в контекст сприймаючої літератури.

Художній переклад як найголовніший різновид рецепції розглядають і в концепції 
міжлітературних взаємозв’язків, яка була висунута такими вченими у галузі літератури 
та перекладу, як Ю. Лєвін, А. Федоров. 

А. Федоров зазначав, що “національна література живе своїм життям, яке обумов-
лене усією її історією, усіма обставинами її розвитку, різноманітними потребами сучас-
ності – і, не в останню чергу – контактами з іншими національними літературами. У цих 
контактах важливе місце займають переклади”.

Проблема передачі іншомовних реалій у перекладі привертала в різні часи увагу ба-
гатьох дослідників. Сучасне перекладознавство так само займається цим питанням [6, 
с. 98]. Лінгвістична природа мовних реалій постійно залишається в центрі дослідниць-
кої уваги, оскільки вони презентують особливий вид референтів, що у своїй сукупності 
віддзеркалюють специфіку певної культури, яка вимірюється особливою структурою 
характерних матеріальних та духовних елементів, сформованих еволюцією конкретної 
культурно-генетичної спільності [3, с. 464]. Це – одна з найбільш захоплюючих царин 
науки про переклад, тому що вона стикається майже з усіма сферами людського знання 
й культури у найширшому значенні цього терміна; вимагає від перекладача володіння 
колосальною фоновою, тобто не лінгвальною, інформацією, оперування багатим енци-
клопедичним потенціалом. Ці знання лінгвістичного й екстралінгвістичного порядку, які 
зберігаються в активному та пасивному стані у пам’яті перекладача, утворюють те, що 
Мар’ян Ледерер окреслила терміном «когнітивного багажу» [10, с. 37]. Метою статті 
є дослідження відтворення окремої тематичної групи реалій, а саме – міфологічних, з 
огляду на особливості їх функціонування у драматургічному тексті. Крім реалій-теоні-
мів окремо будуть розглянуті прийоми передачі антропонімів. Предметом нашого до-
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слідження є текст «Лісової пісні» у перекладі на німецьку мову Іриною Качанюк Спєх та 
його компаративний аналіз.

Із Лесі Українки німецькою мовою перекладено небагато. Твори існують в одному 
перекладі. Щодо жанрів перекладених творів, усіх їх можна віднести до власне пере-
кладів. Переклади відповідають усім вимогам до нього: збережена еквівалентність на 
стилістичному, змістовому рівнях. У деяких перекладах зустрічається спрощення сти-
лістичних засобів, незначні скорочення тексту, однак це можна пояснити орієнтацією на 
читача.

Предмет нашого дослідження становлять тексти «Лісової пісні», створеної на мате-
ріалах рідного фольклору [9, с. 143], до написання якої поетесу надихнула жива анти-
чність, у перекладі на німецьку мову Іриною Качанюк Спєх.

Драма має особливий статус: вона знаходиться на межі літератури та театру. Пере-
клад драми як жанру був і до сьогодні залишається одним із найменш вивчених аспектів 
перекладознавства. Аналіз сучасної літератури, присвяченої даній проблемі, переконли-
во свідчить про недостатню вивченість драматургічного перекладу. Німецька дослідниця 
Б. Шульц зауважує, що література, присвячена теоретичному обґрунтуванню і практич-
ним аспектам перекладу поезії і прози, зайняла би, напевно, декілька полиць, тоді як усі 
напрацювання відносно перекладу драми і перекладацьких стратегій, які базуються на 
цій теорії, помістились би в невелику книгу [12, с. 78]. 

Британський теоретик перекладу С. Баснет, відома своїми дослідженнями в області 
перекладу драматургічних текстів, називає ту ж думку, коли пише про те, що серед ас-
пектів художнього перекладу багато уваги завжди приділялось перекладу поезії, тоді як 
переклад драми до цього часу знаходиться в «плачевному стані»: «… theatre is one the 
most neglected areas» [8, с. 119].

З метою забезпечити успіх майбутній постановці, перекладач повинен завжди при-
діляти велику увагу питанню передачі в цільовому тексті культурного компонента ори-
гінальної драми. Створення національно-історичної своєрідності оригіналу набуває в 
драматургічному перекладі великого значення. 

Перефразовуючи загальновідому фразу про те, що існує стільки мов, скільки інди-
відів, можна стверджувати, що існує стільки інтерпретацій художнього тексту, скільки в 
нього читачів [1, с. 71].

Питання множинності перекладів, тобто «можливості існування в даній національ-
ній літературі кількох перекладів одного іншомовного літературного твору, який в оригі-
налі має, як правило, одне текстове втілення», є відносно новою проблемою в сучасному 
перекладознавсті [4, с. 213].

Загалом у перекладознавстві простежуються дві основні тенденції перекладів: 
схильність до близького з оригіналом або вільного перекладу. Базуються ці тенденції на 
цільовому призначенні тексту. 

Ще Дж. Драйзен розрізняв три типи перекладу:
1) метафраза (дослівний),
2) парафраза (слова автора можуть перефразовуватись, але не слід підміняти їх зна-

чення),
3) імітація (у перекладі відтворюють лише загальні риси першотвору). 
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Пізніше Р. Ептер розширює цю градацію терміном «креативний переклад» та ставить 
його між парафразою та імітацією [2, с. 85-86]. 

Свого часу В. Гете намагався окреслити домінантні світові тенденції створення пере-
кладів. За твердженням Гете, існує три методи перекладу: 

1) одомашнення, 
2) форенізація (з притаманним цій епосі дуалізмом),
3) синтез одомашнення та форенізації в діалектичному русі до месіанської доскона-

лості [2, с. 67-68]. 
Стосовно принципів перекладу поезії Корній Чуковський та його однодумці (сучасні 

перекладачі, мовознавці, літературознавці) основними вважають: принцип еквілінеар-
ності та еквіліритмії, принцип мовної відповідності та принцип збереження авторського 
стилю.

Художній переклад – явище поліфункціональне, проте для Лесі Українки найважли-
вішим були дві його функції: функція впливу на почуття, на переконання, що сприяло б 
самоідентифікації українських читачів, та функція розвитку цільової мови за рахунок її 
внутрішніх можливостей та безпосередніх запозичень.

Підсумовуючи вищесказане, нині у теорії і практиці художнього перекладу співісну-
ють дві тенденції: перша виявляється у намаганні якомога точніше відтворити оригінал, 
зберігаючи всі особливості його формальної організації; друга полягає у збереженні духу 
оригіналу, його загального емоційного та естетичного впливу на читача.

Переклади Ірини Качанюк-Спєх здійснені в напрямі до вільної інтерпретації тексту.
Перекладачі цієї категорії працюють над досягненням «динамічної еквівалентнос-

ті», максимальної природності під час читання тексту в контексті цільової культури. На 
думку Ю. Найди, у здійсненому професійно перекладі динамічна еквівалентність повин-
на переважати над формальною відповідністю – при цьому контекстуальній зв’язності 
тексту варто надавати значно більшого значення, ніж буквальному перекладу [11, с. 14]. 
«Переклад повинен збігатися зі стилістичними очікуваннями читачів, якщо, звичайно, 
перекладач не ставить собі за мету ознайомити читача з особливостями культури-дже-
рела» [7, с. 17]. Такі переклади часто межують із переспівами, адаптаціями, і таким, на 
нашу думку, є переклад Ірини Качанюк-Спєх.

Драма-феєрія “Лісова пісня”, вершина драматургії Лесі Українки, є найпоетичнішим 
з її творів. Назвавши свою драму феєрією, авторка вже з самого початку налаштовує нас 
на казковий лад. Глибокий філософський зміст твору, а саме: протиставлення безсмертної 
краси і мудрості природи, як і високої духовності й поетичності світосприймання близь-
ких до неї людей, – обмеженості тих, котрі не здатні піднятися над сірою буденщиною, 
зрозуміти високі поривання людської душі, – цей зміст розкривається у драмі через 
музичні, пісенні образи міфічних героїв з волинського фольклору. 

У «Лісовій пісні» – цій величній драматичній поемі казкового й, певною мірою, але-
горичного характеру, оригінально виступають два світи: світ природи та її фантастичних 
істот і світ реальний із постатями звичайних людей, і це єднає п’єсу з кращими світовими 
зразками такого типу.

Про міфологічне забарвлення тексту доречно говорити, вивчаючи творчість ви-
датної української поетеси, драматурга, публіциста й перекладача Лесі Українки. 
Поетичність і музичність, духовне наповнення живого і мертвого, людського і природ-
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ного, міфологічність світосприйняття лунає у кожному Лесиному рядку. У драматургії 
найбільш повно відобразилося міфологічне світобачення поетеси.

Пильної уваги, на нашу думку, заслуговує інтерпретація Іреною Качанюк-Спєх об-
разу Мавки. Вона не руйнувала традиційного уявлення про цю казкову постать, а, по-
мистецькому зримо й виразно, індивідуально точно типізувала в ній світле й гуманне 
начало, підкреслила чистоту високих дівочих мрій та сердечного кохання. Мавка у 
німецькомовному перекладі виступає й уособленням невмирущості природи та вічно 
живим джерелом натхнення для щастя загалу, і взагалі – є втіленням краси.

Стосовно відтворення національно маркованих елементів при перекладі художньої 
літератури, дослідники відзначають здебільшого “національний колорит” вихідного 
тексту. Іноді зустрічається термін “історичний колорит”, коли мова йде про переклад 
історичних реалій у творах стародавніх авторів або в сюжетах з далекого минуло-
го у сучасних письменників. А от специфічне і майже зовсім не вивчене питання про 
відтворення “міфологічного колориту”, як засобу передачі своєрідних національно-
культурних компонентів при перекладі художнього тексту, ще потребує дослідження.

Українська дослідниця Р. Зорівчак пише, що переклад реалій – це справа не тільки 
перекладацької техніки, а й перекладацького мистецтва.

Світ української міфології у «Лісовій пісні» розкривається з перших сторінок твору 
в іменах дійових осіб або діячів. Отже, міфологічний колорит тексту створюють насам-
перед імена фольклорних персонажів, які ми означимо терміном “міфологічних реалій”. 
Слід звернути увагу, що Леся Українка оперує у “Лісовій пісні” переважно фігурами 
нижчої демонології, тобто такими міфологічними постатями, які існують у множині як 
загальні назви, однак поетеса робить ці назви власними, вживаючи в однині (Мавка, Ру-
салка, Водяник, Лісовик, Перелесник, Куць, та ін.). Отже, в даному випадку дослідник і 
перекладач стикаються не тільки з проблемою передачі фонової інформації художнього 
тексту, вираженої в іменах міфологічних діячів, але й з явищем своєрідності ономасти-
ки драматургічних творів. Ономастичні студії в Україні почали активно розвиватися у 
середині минулого століття і стосувалися переважно реальних власних назв – топонімів, 
антропонімів, астронімів, зоонімів, тощо. 

Власні назви, які поетеса залучає до своїх творів, виявляються завжди дуже доречни-
ми, вдало й продумано дібраними.

І. Качанюк-Спєх транслітерує імена «Килина» – „Kylyna“, «Лукаш» – „Lukasch“, за-
стосовує калькування до міфологічної реалії «Мавка» - „Mavka“, інтерпретує і зі свого 
боку роз’яснює – «Knirpse», «Kinder, die ungetauft verstarben», віднаходить ситуативний 
відповідник до «Злидні» – «Elendsbringer», «Русалка Польова» - «Feldnymphe» [5, с. 17].

Ще одним чинником створення своєрідного міфологічного колориту драми висту-
пають у тексті оригіналу антропоніми. Їх небагато: Лукаш, дядько Лев, мати Лукашева, 
Килина, діти Килинині. Літературні антропоніми безпосередньо пов’язані з художнім 
текстом і відіграють у ньому важливу стилістичну роль. Як правило, носіями національ-
ного колориту є всі власні назви, особливо антропоніми, імена й прізвища людей, але 
перш за все особисті імена. При перекладі власну назву (у нашому випадку антропонім), 
як правило, транскрибують, тобто переносять у текст перекладу, зберігаючи максималь-
но точно фонетичну форму. Тенденція близької до оригіналу транскрипції є ознакою по-
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ваги до інших народів, мов і культур. Як виняток, антропоніми іноді перекладають з 
урахуванням внутрішньої форми. 

Слід відзначити, що перекладач часто використовує лексичний потенціал німецької 
мови, вдається до узагальнення чи деталізації, однак це жодним чином не спричиняє 
редукцію мовного матеріалу, а тільки прикрашає переклад та вповні передає зміст ори-
гінального тексту. 

Перекладачка зберегла образність та метафоричність, знайшла в німецькій мові від-
повідники українській словесній структурі та ідіомам, метафорам. 

Підводячи підсумки, зазначимо, що національно-культурні (ономастичні, міфологічні, 
тощо) реалії виконують у тексті розглянутого драматургічного твору цілу низку різних 
функцій; стають засобом створення особливого національного колориту, який ми означили 
терміном “міфологічні реалії”. Проблема вивчення функціонування реалій у тексті оригі-
налу та варіанти їх передачі у перекладі ще потребують подальшого дослідження. Проте, 
незважаючи на тяжіння перекладача розглянутої драми-феєрії “Лісова пісня” максимально 
наблизити перклад до культури своєї читацької аудиторії, в цілому перкладачеві вдало-
ся у справі адаптації українського фольклору на на німецьку мову передати найголовні-
ше – своєрідний колорит прадавніх волинських легенд і переказів, які були так блискуче й 
поетично втілені в тексті “Лісової пісні” великою письменницею. При зіставному аналізі 
оригіналу та перекладу драм стає очевидним, що І. Качанюк-Спєх здійснила детальний 
аналіз структури та композиційної побудови з метою, щоб німецькомовна версія увібрала 
максимально чітке відображення українськомовного першотвору. 
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ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МИФОЛОГИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ
ДРАМЫ-ФЕЕРИИ «ЛЕСНАЯ ПЕСНЯ» В НЕМЕЦКОМ ПЕРЕВОДЕ

Статья посвящена компаративному анализу немецкоязычного перевода драмы-
феерии Леси Украинки. Рассмотрены особенности перевода мифологических реалий и 
приемы при их воспроизведении. Автор перечисляет возможные приемы при переводе 
названий мифологических существ и приводит примеры из произведения.

Ключевые слова: мифологические реалии, художественный перевод, драма, тран-
слитерация, калькирование, транскрипция.
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REPRODUCTION OF MYTHOLOGICAL REALITIES IN
FAIRY DRAMA “FOREST SONG” IN GERMAN TRANSLATION

The article is devoted to the comparative analysis of the German language translation 
of Lesya Ukrainka’s fairy drama. Features of the translation of mythological realities and 
techniques during their reproduction are considered. The author lists possible methods for the 
translation of mythological creatures and gives examples from the work.

Key words: mythological realities, fi ction translation, drama, transliteration, tracing, 
transcription. 

УДК 378,147:811.58’342
Коломієць Н.В., асис. к. філол. н.
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ
Перелома Т.С., асис.
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТОНІВ СТУДЕНТІВ-СИНОЛОГІВ НА ПОЧАТКОВОМУ 
РІВНІ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ

Стаття присвячена дослідженню методів викладання тонів в китайській мові. 
Навідмінно від інших мов, зміна тону та інтонації в китайській мові несе в собі і зміну 
змісту самого слова. Тони – це основа вивчення фонетики китайської мови, що несе 
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у собі смислорозрізнювальну функцію. Саме тон в китайській мові є маніпуляцією з 
висотою звуку, що використовується для смислорозрізнення. Тому вміння правильно 
маніпулювати своїм голосом для отримання правильного тону, і як наслідок коректно 
донести інформацію до співрозмовника, є найважливішою складовою в опонуванні фо-
нетичного аспекту вивчення цієї мови.

Ключові слова: фонетика, тон, інтонація, висота звуку.

Вивчення фонетики китайської мови була і залишається однією з найважчих аспектів 
вивчення цієї мови. Одиниці, якими займається фонетика, можна поділити на сегментні 
та суперсегментні. Перші лінійно виділяються в мовленевому потоці, це – звуки, склади, 
звукосполучення, ритмічні структури (фонетичні слова), синтагми, фрази. Другі – такі, 
що накладаються на лінійне мовлення: наголос, паузи, інтонація, тон. [1; 12] Саме тон 
допомагає мовцю змінити значення слова, а як результат і всього речення. Актуальність 
статті пояснюється відсутністю достатньої кількості перекладаної літератури та прак-
тичних видань пов язаних з цим питанням, а також недостатньої кількості часу, що 
присвячується практичній фонетиці у вивчені китайської мови. В Україні викладання 
фонетики китайської мови достаджували Кірносова Н.А., Пісклова Ю.А., Савченко А.С. 
та ін., а в Китаї такі дослідники як Ху Цзундонг, Ма Яньхуа，Сунь Децзін та інші.

Метою нашого дослідження є аналіз актуальних методів навчання тонів, які допо-
можуть в опонуванні фонетики, зокрема, коректному відтворенню звуків з тоном, що є 
дуже важливим у китайській мові, оскількі використовуються для смислорозрізнення. 
Реалізація поставленої мети передбачанє виконання наступних завдань: окреслети зна-
чення тонів в китайській мові, проаналізувати актуальні методи навчання тонів. Об єктом 
дослідження виступають актуальні методи навчання тонів в сучасній китайській мові.

З боку психолінгвистики, фонетика вважається складним психологічним процесом. 
Китайський лігвіст Ху Цзундонг умовно поділив цей процес на 7 етапів: звукове сприй-
няття та розпізнавання; попереднє розуміння конкретних, коротких матеріалів; коротко-
часне зберігання матеріалів; підключення щойно збереженого матеріалу до матеріалів, 
які вже існували в короткочасній пам’яті; підключення матеріалу до щойно збереженого 
матеріалу, який запам’ятовується на короткий час; ознайомлення з сенсом матеріалу та 
виконання зберігання пам’яті на тривалий термін; загальний огляд ідеї. [3]

Для реалізації вищезазначеного процесу, і як наслідок адекватного сприйняття 
матеріалу, необхідним є чітке розрізнення і реалізації тонів. В китайській мові розрізняють 
чотири основні тони, які нумеруються відповідно. В процесі вивчення китайської мови, 
найпоширенішою проблемою є коректне відтворення тонів, і як наслідок коректне вис-
ловлювання своєї думки.

На початку вивчення тонів, викладач так чи інакше застосовує метод «сприйняття 
та оцінки» [2]. Ключовим у вивченні фонетики китайської мови є сприйняття на слух та 
відтворення певних звуків з зазначеним тоном, саме тому для чіткої і правильної вимови 
студент має навчитися насамперед слухати. Оскільки, якщо людина не чує правильно 
тон, то вона не тільки некоректно відтворює звук з тоном, але і не розуміє змісту вис-
ловлювання. Наприклад, в процесі опанування фонетики китайську мову українські сту-
денти стикаються зі складністю розпізнання другого та третього тону, і як наслідок не 
можуть правильно відтворювати їх. Наприклад 年 (nián) – рік та 撵 (niǎn) – проганяти. 
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В цей метод включаються такі завдання: опонування вправ з аудіюванням, використання 
фонетичних диктантів, оцінка одногрупнниками коректності вимови один одного, та за-
значення та корекція вимови студентів викладачем.

Одним з методів викладання тонів є порівняльний метод. Порівнюючі китайську си-
стему тонів з україньскою мовою, ми можемо порівняти зміну тонів зі зміною інтонації. 
Завдяки порівнянню тонів з інтонацією, студентам найлегше всього пояснити вживання 
другого та четвертого тонів. Беручи до уваги другий тон, його можна порівняти з питаль-
ною інтонацією в українській мові. Наприклад перший тон можна порівняти з інтонацією 
байдужості, наприлкад «Д-о-бре», китайською це буде звучати як 妈 (mā), 拉 (lā), 山 (shān) 
і тд. Інтонацію з якою ми промовляємо питання «що?» можна перенести на слова, які ви-
мовляються другим тоном, наприклад: 钱 (qián), 神 (shén), 白 (bái). Третій тон уркаїнською 
мовою можна передати завдяки інтонації погодження, наприклад «Так», китайською 
мовою третій тон буде звучати у словах 买 (mǎi), 改(gǎi), 百 (bǎi). Говорячи про четвер-
тий тон, то його можна з легкістю порівняти з деякими вигуками в українській мові. Так 
інтонацію у категоричному запереченні «Ні!», можна проекційно перенести на слова, які 
вимовляються четвертим тоном, наприклад: 是 (shì), 不 (bù), 爱(Ài) і тд.

Ще один порівняльний метод можна використати, щоб пояснити всі чотири тони. Так 
тони можна зобразити за допомогою нотного стану. Такий метод особливо підходить тим 
учням, які знайомі з музичною грамотою. Так тони можна передати послідовною зміною 
нот, чи навпаки, як у випадку з першим тоном звучанням однієї ноти декілька темпів. 
За «стартову» ноту можна взяти ноту «мі», яка знаходиться на першому ладу нотного 
стану. Таким чином, співаючи ноту «мі» два темпи, ми зможемо земітувати перший тон. 
Другий тон можна земітуват и плавним переходом від ноти «до» до ноти «мі», таким 
чином зобразивши плавну висхідну мелодику. Третій тон зображається швидким пере-
ходом від «до» до «мі» і назад до ноти «до», що буде відображати висхідно-нисхідну ме-
лодику. Четвертий тон характеризується нисхідною інтонацію, таким чином його можна 
відтворити переходом від ноти «мі» до ноти «до». Слідуючи за технологічним прогре-
сом, студентам не обов язково грати на музичних інструментах для використання цього 
методу, достатнім буде скористатися програмами для смартфнів, що мають нотний стан, 
і які можуть коректно відтворювати звучання нот.

Ще одним продуктивним методом викладання тонів є «метод руки». Викладач має ке-
рувати вимовою учнів за допомогою рухів своєї руки. Рухи можуть виконуватись згідно з 
графічним позначенням тонів, від першого до четвертого відповідно. Так при вимові першо-
го тону, викладач своєю рукою має провести рівну лінію у повітрі (рівний тон), другого – рух 
знизу вверх (висхідний тон), третій – зверху вниз і назад у вверх (висхідно-нисхідний тон), і 
четвертий – зверху вниз (нисхідний). Така жестикуляція викладача допомагає учням «трима-
ти» правильну вимову. Такий метод дуже корисний в процесі початкового опанування тонів 
та подальшої корекції інтонації та вимови студентів, так як учні сприймають звучання тонів 
та їх візіолізацію одначасно. Такий метод особиливо корисний студентам, які погано сприй-
мають тони на слух, та яким важко без візіолізації зрозуміти як правильно відтворити той 
чи інший тон. Крім того цей метод студенти можуть використовувати самостійно у процесі 
тренування тонів, тим самим допомагаючи собі слідкувати за своєю вимовою.

Вище було проаналізвано чотири методи викладання тонів: метод «сприйняття та 
оцінки», порівняльний метод, методи з використанням нотного стану, та «метод руки», всі 
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вони взаємодоповнюються і допомогають швидшому опонування тонів у процесі навчан-
ня. Зазначені методи є теоретичною та практичною основою як для викладачів, так і для 
студентів, що прагнуть опанувати тони самостійно. Найголовнішим є те, що вони легко 
сприймаються студентами у процесі вивчення китайської мови, і більшість з них не потребує 
додаткових матеріалів. Всі вищезазначенні методи були успішно використанні у процесі 
опонування тонів студентами на перших курсах, а також на старших курсах у процесі коре-
гування вимови студентів. Дана стаття є основою для наукової праці в області викладання 
фонетики китайської мови та розробки навчальних посібників у цьому напрямку.
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МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ТОНОВ СТУДЕНТОВ-СИНОЛОГОВ НА НАЧАЛЬНОМ 
УРОВНЕ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ

Статья посвящена исследованию методов преподавания тонов в китайском языке. В 
отличии от других языков, изменение тона и интонации в китайском языке несет в себе 
и изменение содержания самого слова. Тон – это основа изучения фонетики китайского 
языка, также он несет в себе смыслоразделительную функцию. Именно тон в китайском 
языке является манипуляцией с высотой звука, используется для разделения смысла. По-
этому умение правильно манипулировать своим голосом для получения правильного тона 
и как следствие корректно донести информацию до собеседника является важнейшей 
составляющей в оппонировании фонетического аспекта изучения этого языка.

Ключевые слова: фонетика, тон, интонация, высота звука.

METHODS TEACHING TONES AT THE INITIAL LEVEL OF LANGUAGE 
PREPARATION

The article is devoted to the study of methods of teaching tones in the Chinese language. 
Unlike other languages, the change in tone and intonation in Chinese is also a change in the 
content of the word itself. Tone is the basis for studying the phonetics of the Chinese language, 
and it also carries a sense of separation. It is the tone in the Chinese language that is ma-
nipulated with the pitch of the sound, used to separate the meaning. Therefore, the ability to 
properly manipulate your voice to get the right tone, and as a consequence correctly convey 
information to the interlocutor is the most important component in opposing the phonetic as-
pect of learning this language.

Key words: phonetics, tone, intonation, height of sound.
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ 
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

У статті досліджуються найефективніші технології у мовленнєвій підготовці 
студентів вищих немовних закладів освіти, аналізується досвід їх використання для 
формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх фахівців. 

Ключові слова: комунікативна компетенція, інноваційні методи, інтерактивні тех-
нології, рольові ігри, проектна методика, творче мислення.

Сьогодні у світі змінюється роль і структура освіти: вона стає не похідним, а ви-
значальним чинником економічного росту, вона вже не стільки задовольняє суспільні 
потреби, скільки формує майбутні можливості конкретного суспільства. Народне госпо-
дарство потребує висококваліфікованих спеціалістів, здатних до ефективної професійної 
роботи за фахом і конкурентоспроможних на ринку праці, тобто фахівців, компетентних 
у своїй предметній галузі. Покращення якості підготовки фахівців стає першочерговим 
завданням освіти, для розв’язання якого необхідно вдосконалення форм, методів і тех-
нологій організації навчального процесу, перш за все впровадження інноваційних техно-
логій навчання світового рівня, що вимагає формування якісної іншомовної компетенції. 
Класифікацією педагогічних новітніх методів займається галузь педагогіки, що нази-
вається педагогічною інноватикою, яка виділяє цілий ряд таких напрямів покращення 
якості освіти на основі компетентнісного підходу:

- інтерактивні технології корпоративного навчання – передбачається робота в па-
рах та робота в малих групах [4];

- технології колективного групового навчання, прикладом яких є використання 
методів «мікрофон», навчаючи – учись, тобто «кожен учить кожного», «броунівський 
рух», «мозаїка», «Джуг-со», мозковий штурм [5];

- технології ситуаційного моделювання або ігрові технології, що передбачає ро-
зігрування ситуації за ролями, опрацювання дискусійних питань, метод «Press» тощо;

- метод творчої майстерні workshops у системі peer-teaching, тобто передача 
отриманих знань за принципом «рівний - рівному» - проведення частини аудиторного 
заняття одним або декількома студентами з групи. При цьому для участі в «творчих май-
стернях» студенти повинні володіти загальновживаною англійською мовою на рівні В1, 
краще В2;

- метод мультимедійної наочності, що дозволяє створити майже реальне іншо-
мовне середовище, розширює потрібний потік інформації та значно збільшує пізнаваль-
не навантаження [1];

- метод проектів [7].
Основним шляхом модернізації освіти є компетентнісний підхід, що активно витіс-

няє знаннєву парадигму з дидактики та передбачає не тільки засвоєння інформації, а 
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й уміння ефективно застосовувати отримані знання на практиці, сприяє виробленню у 
студентів навичок думати й приймати вірні рішення залежно від конкретної ситуації. У 
зв’язку з процесами глобалізації і інтеграції економіки, культури, суспільно-державних 
структур та освітніх систем різних країн та змінами, що відбуваються у світі, зростають 
вимоги до іншомовної комунікативної компетенції випускників [5, 6, 8].

Метою дослідження є аналіз найефективніших технологій у мовленнєвій підготов-
ці студентів вищих немовних закладів освіти, висвітлення досвіду їх використання для 
формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх фахівців. Проблема ви-
значення ключових іншомовних компетенцій особистості активно обговорюється ві-
тчизняними дослідниками. При цьому, серед ключових компетенцій особистості виді-
ляють три групи: 

1) компетенції, що стосуються самої людини як особистості, суб’єкта діяльності, 
спілкування; 

2) компетенції, що стосуються соціальної взаємодії людини і соціальної сфери; 
3) компетенції, що стосуються діяльності людини. 
В аспекті нашого дослідження зупинимося на іншомовній комунікативній компетен-

ції, а саме – компетенцій у спілкуванні, що охоплюють усне, писемне спілкування, діа-
лог, монолог, створення і сприйняття тексту; знання і дотримання традицій, міжкультур-
не спілкування; ділове листування; діловодство, бізнес-мову; комунікативні завдання, 
рівні впливу на реципієнта.

Під комунікативною компетенцією розуміємо знання мови, високий рівень практич-
ного володіння як вербальними, так і невербальними її засобами, а також досвід володін-
ня мовою на варіативно-адаптивному рівні залежно від конкретної мовленнєвої ситуації 
[8]. Тут компетенції щодо опанування усної і письмової комунікації є особливо важливи-
ми. В світі сучасних вимог до володіння іноземною мовою майбутній фахівець з вищою 
освітою повинен бути професійним комунікатором, тобто вміти активно використовува-
ти спеціальні прийоми впливу на людей, що дозволяють йому досягти комунікативної 
мети з меншими часовими й енергетичними втратами. Чим вищий рівень міжособистіс-
ного спілкування, тим ефективніше він розв’язує професійні завдання [2, 3, 5].

З метою потрібного розкриття здібностей студента сучасний викладач іноземної 
мови має враховувати наступні елементи підвищення якості викладання:

- організацію та забезпечення особисто-орієнтованого підходу до студента, що 
краще всього реалізується через його самостійну роботу;

- постійне стимулювання активності студента на заняттях через створення ат-
мосфери успішності та підвищення самооцінки;

- конкретизація цілей і завдань на занятті з подальшим аналізом отриманих ре-
зультатів;

- створення атмосфери конкурентоспроможності, використовуючи завдання на 
випередження під час засвоєння матеріалу.

Комунікативна компетенція майбутніх фахівців вищих немовних закладів освіти 
формується у процесі вивчення таких дисциплін, як “Іноземна мова за професійним 
спрямуванням”, “Ділова іноземна мова”, “Технічна іноземна мова”, які спрямовані на 
розвиток мовлення, підвищення мовленнєвої культури, формування вмінь та навичок 
раціональної мовленнєвої поведінки в різних ситуаціях професійного спілкування. При 
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цьому для викладачів важливо регулярно вдосконалювати власні знання з інноваційних 
методів викладання іноземної мови, що дозволяє постійно оптимізувати активність і за-
цікавленість студентів.

Важливе значення в системі підготовки фахівців для формування комунікативної 
компетенції мають такі інноваційні технології навчання, як ігрові, діалогові, тренінгові 
тощо. Інноваційний підхід до навчального процесу, в першу чергу, має бути спрямований 
на особистісний розвиток майбутніх фахівців, їхню здатність набувати нового досвіду на 
основі цілеспрямованого формування творчого і критичного мислення, рольового та імі-
таційного моделювання пошуку потрібного рішення проблеми. Особливої актуальності 
набувають діалогові технології, пов’язані зі створенням комунікативного середовища, 
розширенням простору співпраці студентів між собою та викладачем. У наш час діалог 
виступає як найбільш дієвий засіб побудови складних систем відносин людей у різних 
сферах суспільного життя, зокрема у професійній сфері, оскільки саме від успішного 
проведення бесід, консультацій, розмов залежить результат роботи та досягнення по-
ставлених цілей. Тому одним із центральних завдань сучасної вищої школи є форму-
вання в студентів культури діалогу. До діалогових технологій, що використовуються на 
заняттях, можна віднести проблемно-пошукові діалоги, навчальні дискусії, аналіз кон-
кретних ситуацій тощо.

Формування якісної іншомовної комунікативної компетенції майбутніх фахівців 
можливе за умови моделювання в навчальному процесі типових ситуацій реального 
спілкування, що виникають у різних сферах життя, зокрема професійного, і стосуються 
різних тем. Застосування таких технологій надає можливість студентам проявити актив-
ність, дозволяє спрогнозувати можливу комунікативну поведінку учасників, обрати від-
повідні мовні засоби для досягнення комунікативної мети, розвиває пізнавальні здібнос-
ті. Також ефективними формами роботи на занятті можуть стати завдання на складання 
діалогів на запропоновані теми, спрогнозуйте можливі запитання про роль комунікатив-
ної культури в обраній професії та запропонуйте відповіді або змоделюйте діалог щодо 
консультації у вашого наукового керівника щодо написання курсової роботи.

Гарний розвиток мовленнєвої компетенції дає процес розв’язання суперечливих 
питань на семінарах-дискусіях, які являють собою процес діалогічного спілкування 
учасників, у ході якого відбувається формування практичного досвіду спільної участі в 
обговоренні й розв’язанні теоретичних і практичних проблем. Водночас дискусія надає 
можливість кожному учаснику визначити й відстояти власну позицію, формує вміння 
слухати й аргументувати свою точку зору. Важливо, щоб тема дискусії була актуальною 
та проблемною. При цьому можна ускладнювати завдання, використовуючи технології 
«Займи позицію» або «Зміни позицію», сутність яких полягає в тому, що всі учасники 
мають визначитися зі своєю позицією стосовно обговорюваної проблеми, обравши при 
цьому той чи інший з полярних варіантів. Тут викладач на свій розсуд може розподіли-
ти учасників обговорення у пари або групи, або врахувати особисті бажання студентів. 
Також цікавою стане дискусія, в основу якої покладено не суперечливу проблему, а дві 
протилежні тези. Мета проведення такої дискусії - навчити студентів іноземною мовою 
відстоювати свою точку зору, активно слухаючи інших й об’єктивно аналізуючи чужі 
висловлювання.
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У сучасних умовах значно зростає роль ігрових технологій, що включають у себе 
будь-яку взаємодію викладача та студентів через реалізацію певного сюжету. Рольова гра 
є ефективною технологією у процесі навчання, адже виконує кілька функцій, зокрема, 
навчальну (дозволяє отримати нові знання, сформувати уміння та навички), розвиваль-
ну (сприяє розвитку самостійності, самокритичності, пам’яті, уваги, формує світогляд), 
виховну (здійснює вплив на поведінку, формує почуття й переконання, культуру спілку-
вання). Застосування гри сприяє зняттю психологічного напруження в поведінці студен-
та, підвищенню його мотивації, розвитку пізнавальних можливостей та інтересів, праг-
ненню до творчої самореалізації тощо. Зазвичай елементи гри можна впроваджувати на 
кожному занятті, проте використання гри як самостійної форми організації навчального 
процесу передбачає ретельну, кропітку роботу як викладача, так і студентів.

У рольовій грі можна визначити три фази: 
1) фазу підготовки до гри (з’ясування фабули гри, розподіл ролей, інструктаж учас-

ників гри, підготовка ролей); 
2) фазу власне гри, що включає програвання ситуацій і ролей кожним її учасником; 
3) фазу після гри, що передбачає рефлексію, аналіз студентами проведеної гри.
В підготовці до проведення гри викладач враховує зацікавленість і прагнення самих 

студентів узяти участь у грі та виконати певну соціальну та комунікативну роль, а також 
може залучити до гри тих студентів, які зазвичай вирізняються певною пасивністю на 
заняттях, з метою стимулювання й розвитку в них самостійності та творчості.

Проведення гри – цікавий і водночас нелегкий етап, оскільки, незважаючи на певний 
сценарій, завжди можуть виникнути ситуації, що вимагають швидкого реагування, імп-
ровізації як з боку студентів, так і з боку викладача. У ході проведення гри розвиваються 
такі комунікативні уміння, як уміння ставити запитання, адекватно до ситуації і кому-
нікативної ролі використовувати мовні засоби, швидко та правильно орієнтуватися в 
умовах спілкування, відповідно обираючи комунікативну стратегію і тактику. Важливою 
стадією у проведенні гри є стадія рефлексії. Учасники гри та інші студенти-спостерігачі 
всебічно обговорюють і аналізують побачене й почуте під час проведення гри, подають 
свої пропозиції, зауваження, рекомендації. З цією метою викладач може обрати так зва-
них експертів, що слідкуватимуть за ходом проведення гри і занотовуватимуть свої заува-
ження з метою подальшого обговорення. Функція викладача при цьому – консультатив-
но-координувальна. Дуже важливо не тільки помітити ті моменти, що були невдалими 
під час гри, а й у коректній формі висловити конструктивні пропозиції для покращення 
як змістового наповнення заняття, так і виконавської майстерності кожного учасника, 
дбаючи про відповідність соціальній і комунікативній поведінці. Мета гри – відповідно 
до соціальної ролі – виконати комунікативні дії. Під час занять можуть застосовуватися 
як ігри, де учасники є носіями однієї соціальної ролі, наприклад, студент-студент, так й 
ігри, коли учасники виконують різні соціальні ролі, наприклад, студент-викладач.

Обов’язковим видом роботи, передбаченим програмою, є підготовка студентами до-
повідей на задані теми. Зважаючи на брак часу, що відводиться на вивчення матеріалу, 
потрібно так організувати роботу студентів, щоб надати можливість для якісної підготов-
ки (репетиції) до безпосереднього виголошення, сприяти розвитку вміння синтезувати 
інформацію й вибирати саме те, що є доречним відповідно до конкретної ситуації, ауди-
торії, мети спілкування тощо. Не менш важливою є організація інших учасників заняття. 
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Викладач має давати попередню установку на активне слухання, ставлення запитань, 
обговорення й аналіз.

Особливо підкреслимо, що сучасне інноваційне викладання іноземної мови потре-
бує застосування мультимедійних технологій, роботи з комп’ютерами, пошуку інформа-
ції з використанням електронних баз даних та знань, проектної роботи та інтерактивних 
завдань студентам. Крім того, інтерактивне навчання із застосуванням різноманітних 
мультимедійних засобів демонструє вищий рівень інтерактивності навчального процесу 
та можливість індивідуально налаштовувати швидкість засвоєння нового граматичного 
і лексичного матеріалу [8]. Цей метод ефективно реалізує принцип наочності через де-
монстрацію графічного та відеоматеріалу. Також інтерактивне навчання містить в собі 
елементи співпраці між студентами та підвищує відповідальність кожного студента за 
виконання завдання, що формує ефективне спілкування та їх взаємну співпрацю. На 
жаль, сьогодні для багатьох студентів продовжує існувати проблема відсутності мотива-
ції. У цій ситуації використання інтерактивних технологій матиме значний позитивний 
ефект, адже вони сприяють створенню таких умов, за яких студент отримує змогу від-
чути власну успішність, виконуючи певні завдання та долаючи перешкоди.

Головною складовою успішного вивчення іноземної мови є здатність до роботи з 
різноманітними джерелами інформації, вміння її збору, аналізу та структуризації, що ак-
туалізує аналітичні здібності. Саме це є основою роботи над груповими проектами, які 
вимагають взаємної комунікації, розвивають творчі здібності та формують нестандартне 
мислення. Із застосуванням сучасних інформаційних технологій зменшується і час ви-
конання таких проектів, підвищується динаміка вивчення мови. При цьому важливо при-
діляти увагу інтерактивному навчанню письма та читання. Сучасний підхід базується на 
інтерактивному зв’язку тексту та читача. Студент отримує завдання, які дають викладачу 
змогу стежити за виконанням завдання, бачити рівень розуміння студентом тексту, кори-
гувати помилки та застосовувати індивідуальний підхід. Одним із найбільш ефективних 
методів у сучасній методиці викладання іноземної мови є інтерактивний метод case-
study (метод вирішення конкретних ситуацій), коли студенти в активному спілкуванні 
досліджують та обговорюють реальні ситуації, дискутують у групах і вирішують підго-
товлені викладачем завдання, що входять до заздалегідь сформованого кейсу спеціально 
підготовлених навчальних матеріалів.

Новою інноваційною методикою вивчення іноземної мови є метод проектів. Цей 
метод дозволяє ефективно впроваджувати ідеї технології особистісно орієнтованого 
підходу у навчанні студентів іноземній мові. Він є одним з важливих засобів викорис-
тання комунікативних умінь і навичок у практичному навчальному середовищі. Про-
ектна методика, побудована на вмотивованій співпраці студентів із викладачем, проду-
кує можливості для ефективної реалізації ними власного потенціалу, креативного ви-
конання поставлених практичних завдань і створення на фінальному етапі конкретного 
продукту: презентації, доповіді, статті тощо. На практичних заняттях з іноземної мови 
доцільно використовувати різноманітні форми виконання проектів, що передбачає ре-
альну активізацію творчого мислення студентів. При цьому, для ефективного навчання 
можна використовувати такі платформи як Facebook, YouTube тощо. Сучасні студенти 
активно користуються соціальними мережами, вони здатні легко опановувати та обро-
бляти інформацію, що там розміщено. Відео платформи такого типу надають доступ до 
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величезної кількості іншомовних документальних та навчальних відео, перегляд яких 
дає змогу не лише сприймати нову інформацію в цікавому форматі, а й чути живу інозем-
ну мову від її носіїв. Взагалі, практично всі сучасні інноваційні підходи до викладання 
іноземних мов характеризуються створенням умов для застосування інтерактивних ме-
тодів навчання та використанням сучасних інформаційних технологій, які підвищують 
та оптимізують продуктивність роботи студентів. Кожному викладачу важливо завжди 
вдосконалювати знання про сучасні підходи до викладання та всіляко впроваджувати їх 
в навчальний процес, що матиме позитивний результат як для нього так і для студентів, 
які опановуватимуть іноземні мови швидше, ефективніше підвищувати їх комунікативну 
компетентність.

Отже, використання на заняттях інноваційних методів навчання та формування ін-
шомовної комунікативної компетенції, зокрема, створення ігрових та діалогових кому-
нікативних ситуацій, підвищує мотивацію студентів до навчання, сприяє розвитку ціка-
вості, стимулює студентів до активної мовленнєвої діяльності, дозволяє, з одного боку, 
індивідуалізувати навчання, надаючи можливість кожному обрати мовленнєву поведін-
ку, з іншого – створює умови для розвитку групової роботи, розвиваючи здатність знайти 
спільне рішення.

Досвід упровадження зазначених методів переконує у їх ефективності для розвитку 
таких комунікативних умінь, як:

- уміння правильно спланувати своє мовлення, знайти адекватні комунікативні засо-
би для передачі змісту; 

- уміння швидко, оперативно та правильно орієнтуватися в умовах спілкування, що 
змінюються; 

- вміння постійно відчувати й підтримувати зворотний зв’язок у спілкуванні;
- володіння невербальними засобами спілкування; 
- встановлення контакту тощо. 
Застосовані в комплексі з традиційними інноваційні технології сприяють формуван-

ню іншомовної комунікативної компетенції майбутніх фахівців, що є однією зі складо-
вих комплексної підготовки фахівця вищого немовного навчального закладу, готового до 
здійснення своїх професійних обов’язків.
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В статье исследуются эффективные технологии в речевой подготовке студентов 
высших неязыковых учебных заведений, анализируется опыт их использования для фор-
мирования иноязычной коммуникативной компетенции будущих специалистов.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, инновационные методы, инте-
рактивные технологии, ролевые игры, проектная методика, творческое мышление.

Yanenko L.P., Yurchuk L.V.
National university of food technologies, Kyiv

INNOVATIVE METHODS OF FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE 
COMPETENCE FORMATION

The article deals with the most effective technologies in students’ speech training of higher 
non-language educational institutions, analyzes the experience of their use for the formation of 
future specialists’ foreign-language communicative competence.
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ОККАЗИОНАЛЬНОЕ СЛОЖЕНИЕ В РЕЧИ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

В статье рассматриваются особенности окказионального сложения в речи детей 
и взрослых. На материале сложных субстантивов устанавливаются универсальные и 
специфические тенденции в области окказионального сложения с учетом таких фак-
торов, как уровень развития речевой способности коммуникантов, широта словарного 
запаса, степень осознанности целей словотворчества и его результатов.

Ключевые слова: окказионализм, композит, субстантив, сложение.

Окказиональное словотворчество является характерным как для речи детей, так и 
для речи взрослых в её жанровом многообразии (разговорная, публицистическая, худо-
жественная, в частности поэтическая). Данное речевое явление, несмотря на его неузу-
альную, ненормативную природу, подчинено определённым законам, что даёт основание 
говорить о его системности и преемственности. Прежде всего, в основе окказионального 
словотворчества лежат общие тенденции, к числу которых можно отнести образование 
окказионализмов по образцу конкретного слова либо по генерализованным типам и мо-
делям, создание окказиональных коррелятов к узуальным словам на основе сопоставле-
ния и противопоставления. Системность проявляется также в образовании новых слов 
одними и теми же способами деривации, в вовлечении в деривационные процессы слов, 
принадлежащих к одним и тем же лексико-морфологическим и морфологическим клас-
сам и соотносимых с одними и теми же лексико-семантическими группами и др. 

Наряду с общими закономерностями, в окказиональном словотворчестве детей и 
взрослых обнаруживаются и некоторые различия, обусловленные факторами лингвисти-
ческого и экстралингвистического характера, к числу которых можно отнести уровень 
развития речевой способности коммуникантов, степень овладения правилами и нормами 
русской речи, широту словарного запаса, степень осознанности целей словотворчества и 
его результатов и др. Это находит отражение в изменении структурных, семантических и 
стилистических характеристик продуцируемых коммуникантами окказионализмов. Рас-
смотрим это на примере окказионального сложения. 

Как свидетельствует собранный нами материал, окказиональные композиты по-
являются в речи детей ближе к школьному возрасту. Сравнительно позднее появление 
новообразований данного типа в детском словотворчестве правомерно объяснять тем, 
что такого рода дериваты более характерны для книжных стилей, с которыми дети зна-
комятся в школе. 

Нами установлено, что большинство сложных окказионализмов принадлежат к клас-
су субстантивов (81 % слов от общего количества окказиональных композитов). Компо-
зиты с сочинительной связью появляются в речи детей одними из первых и характери-
зуют также дальнейшее речевое развитие. В данном отношении наиболее показательны 
окказионализмы, образованные по образцу конкретного слова: Если есть рыба-пила/ то 
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есть рыба-молоток и рыба-фонарик// (4 г.); А бывает рыба-дрель? (5 л.); А: А где же 
тут рыба-точилка? − Б: Или рыба-штопор? (7 л.; 8 л. 8 м.). Образование нового слова 
может происходить и без опоры на некий узуальный образец. Ср. примеры В. К. Харчен-
ко: бегемотолягушка (8 л. 3 м.) (о большой лягушке) [1: 28], змеемышка (10 л. 11 м.) 
(о мыши, напоминающей змею) [1: 183], слонокот (13 л.) (о большом коте) [1: 496]. Во 
всех перечисленных случаях окказиональные композиты содержат компонент, выражаю-
щий функциональную либо внешнюю характеристику конкретного объекта. 

Единичные примеры окказионализмов, образованных на основе подчинительной 
связи, фиксируются ещё в речи детей старшего дошкольного возраста, однако в школь-
ном возрасте их количество возрастает. К наиболее многочисленным относятся компози-
ты типа S + V + суффиксы (-тель, -к-, -лк- и др.). При этом высокая продуктивность свой-
ственна как для новообразований с агентивной семантикой, так и для дериватов со значе-
нием орудийности: А: А как я тебе его (т. е. сок) сделаю? – Б: Купи банановыжиматель! 
(5 л.); Я тоже себе хочу такой попкорноделатель// (11 л. 1 м.); Мама/ ты неправильно 
меня моешь! Ноги нужно вон там/ в ногомойке помыть! (6 л. 8 м.); А: Не хочу мыть 
окно// − Б: Заведи себе окномойку тогда// (13 л. 7 м.); Я тебе не яблокособиралка// (13 л. 
5 м.). Еще в дошкольном возрасте прослеживается склонность детей к языковой игре: И 
дедуля меня хочет съесть/ и бабуля// Вас дома не кормят/ что ли? Вы что/ Настеедки? 
(5 л.); А: Сына/ кем ты будешь/ когда вырастешь? – Б: Кошкотаскателем! (6 л.) и т. д. 

Окказиональные композиты со значением отвлечённого действия представлены еди-
ничными случаями: Мне послышался звук шариколопанья// (4 г.); Мам/ смотри/ едопад! 
(во время кормления рыбок) (5 л.); У меня сегодня день рановставания! (9 л.).

Образование окказиональных композитов может осуществляться по модели кон-
кретного узуального слова путём замены одной из основ (чаще адъективной или адвер-
биальной) на семантически противоположную: Какие же это сухофрукты? Это мо-
крофрукты// (6 л.); А: Не кричи! − Б: Как не кричать/ если вы меня не слышите? Мне 
надоело быть громкоговорителем// − А: Тогда будь тихоговорителем// (13 л. 3 м.).

Для разговорной речи взрослых характерно употребление окказиональных композитов, 
которые выполняют две важные для окказионального словотворчества функции: делают речь 
лаконичной и одновременно яркой, выразительной. В области субстантивной деривации 
следует отметить особую активность в образовании окказиональных слов на основе глаголь-
ных словосочетаний. К наиболее продуктивным относятся окказиональные субстантивы со 
значением лица. Данные новообразования выступают в роли характеризующих элементов 
и служат средством создания юмористического эффекта и атмосферы дружеской шутки. В 
качестве наиболее продуктивного выступает тип с ведущим отглагольным компонентом с 
формантом -тель (также в сочетании с суффиксом -ниц- для выражения модификационного 
значения женскости): вещеистребитель, соседораздражитель, конфетообожатель, черве-
искатель, заборостроитель, сокодавитель, посудодробительница, нервотрепательница, 
игрушколомательница и др. – все перечисленные окказионализмы были употреблены 
коммуникантами в рамках единого контекста и характеризуют детей по выполняемым 
ими действиям. 

Нами зафиксированы также случаи производства окказиональных композитов по-
средством других словообразовательных формантов: Хомяководом будет// (о ребёнке); 
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Ты хороший жуколов//; Работа с детьми/ это её// Она детолюб//; А я домоубиралка/ 
пылевытиралка и суповарилка// 

Дериваты с орудийной семантикой называют, как правило, бытовые приборы и тех-
нику, например: Я же купил эту соковыжималку/ как её там/ парооттягивалку// (о 
кухонной вытяжке); Купи себе стеклотёрку// (о щётке для мытья окон) и др. Подобные 
композиты также могут выступать в качестве средств характеристики: Это не пылесос/ 
а пылежеватель//

Следует отметить, что в речи взрослых наблюдается увеличение количества окка-
зиональных композитов со значением отвлечённого действия либо со значением како-
го-либо занятия. Подобные новообразования создаются посредством суффиксов -ниj-, 
-тельств-: А: А как насчёт чая? − Б: Кто займётся чаезавариванием?; Из одобряемых 
мной хобби − прогулки по лесу и грибо- или ягодособирательство...; Собакоразводи-
тельство/ прибыльное дело// и т. д. 

Показательным также является значительное расширение производящей базы. Так, 
например, для разговорной речи характерно довольно активное образование окказио-
нальных композитов на основе фразеологизмов: Тоже не люблю длительной болтовни по 
телефону, особенно «приветкагдила» или «за жисть»)) Если вижу, что звонит потен-
циальный резинотянутель, стараюсь подольше не принимать вызов, авось передума-
ет…1; Дочь писала аккуратно и красиво, грамотно, но по матеше была невнимателная. 
и сейчас тоже все ошибки изза невнимателности. мечтатель и вороносчитатель...; 
Моему ребзю 8 лет уже. Но тот ещё растет нервотрепатель, хотя хороший мальчик, 
любимый…; Новые сапожки, джинсики становятся малозаметными на фоне сидения 
дома весь день, ладно, если б с пользой (на носу курсовик, лабораторная, да и обычные 
домашки), а нееет, мухо- и вороносчитание правят миром, точнее мной...; Это на-
стоящее мозгозапудривание и мошенничество// и др. Хорошо прослеживается игровой 
характер выше представленных окказиональных композитов, созданных с установкой на 
юмор и иронию. 

Сложение как способ образования окказиональных слов является очень характер-
ным для публицистики. Многие используемые в публицистической речи окказиональ-
ные композиты соотносятся с теми, которые наблюдаются в разговорной речи. Одна-
ко среди них есть и такие, которые обнаруживают стилистические оттенки, присущие 
книжной речи. 

Аналогия с разговорной речью детей и взрослых прослеживается, прежде всего, в обра-
зовании композитных агентивов, усложненных суффиксами -тель, нулевым: роботодате-
ли, законоругатели, пивохлёбы, кошколюбы, дубогрызы, мясоделы, деньгохлёб, пиаровод, 
фольксвагеновед и др. В данном отношении наиболее показательны тексты пародийной на-
правленности, где налёт «разговорности» наиболее заметен. Подобная стилизация и создаёт 
сатирический эффект: помадопоглотительница, шкафошубонабивательница, машинопо-
царапательница (о женщине) (ср.: конфетообожатель, дельфинозвукоиздаватель, посудо-
дробительница − из разговорной речи взрослых). 

Образование окказионализмов со значением отвлечённого действия также актуально 
для публицистической речи (36 % от общего количества окказиональных композитов): 

1  Здесь и далее выдержки из Интернет-переписки приводятся с учетом орфографических и пун-
ктуационных особенностей первоисточника.
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Массовое бюджетообрезание: российские регионы утверждают бюджет на следую-
щий год, сокращая расходы на здравоохранение, образование и культуру… (Мир ново-
стей, 2014); Посудопотребление: Российских покупателей обманывают на миллиарды 
рублей… (Российская газета, 2013); Грекопредставление: Афины взяли в заложники всю 
Европу до 19 февраля 2012 года (Российская газета, 2011) и др. При этом в основе соз-
дания композитов такого типа могут находиться идиоматические выражения: Правила 
правокачания: в России крепнет новая форма объединения граждан (Комерсантъ, 2012); 
… надо сказать, Пельтцер многие недолюбливали за «правдорубство»…  (Аргументы и 
факты, 2014) и др. Стилистический эффект усиливается, если осуществляется дериваци-
онный повтор по образцу конкретного слова: И чем их только не лечат: иглоукалывани-
ем, пчелопокусыванием, мухозасиживанием… (М. Задорнов).

В публицистической речи окказиональные дериваты (субстантивы и адъ-
ективы) активно создаются посредством лексикализованных элементов 
-фобия и -мания: Загарофобия: ни минуты на солнце. Россияне не столько загорают, 
сколько испытывают свою кожу на устойчивость… (Труд, 2013); Олимпиадофобия: 
почему хозяева летних Игр 2012 года боятся гостей… (Новые известия, 2012); Спор-
тивная мода лучше, чем «хиппомания» прежних лет… (Литературная газета, 2009); 
… лечит взяткоманию Гарифуллин комплексно: использует психоанализ, групповую 
психотерапию, кодирование, гипноз, медикаменты, снимающие депрессию…(Аргумен-
ты и факты, 2011). 

Эффект окказиональности усиливается, когда в качестве производящей основы вы-
ступают имена собственные: Настоящая жераромания началась среди региональных 
руководителей... (от Жерар) (Труд, 2013). 

Показательным является образование словообразовательных рядов в целях усиления 
стилистического эффекта. Так, автор одной из газетных статей выделяет следующие вари-
ации патологической увлеченности: Важно сформировать ценности, которые заменят 
радость от получения взяток. У каждого они свои. Это могут быть и другие зависимо-
сти, менее опасные, за которые не сажают в тюрьму: рыбалкомания, спортомания, 
гурмания, сексомания и так далее… (Аргументы и факты, 2011). Подобные дериваты де-
монстрируют тенденцию публицистической речи к шаблонности и серийности.

Отмечены случаи, когда узуальные слова выступают в роли структурных прототипов 
окказиональных новообразований композитного типа: В Петербурге закончился снего-
пад, а у нас – шляпопад (ТВ); Газонокосилки превратились в гряземесилки… (ТВ). Сло-
вообразовательный прототип окказионализма может легко угадываться и без его упоми-
нания в контексте: До Лондона проложат прямой олигархопровод… (ср.: газопровод, не-
фтепровод) (М. Задорнов); Окладоискатели: зарплаты банкиров обгоняют инфляцию… 
(Комерсантъ, 2010); Система пожародушения: спасательная автоматика в банке слу-
чайно погубила сотрудника и отравила ещё девять... (Комерсантъ, 2010); Общество 
анонимных долгоголиков (РБК, 2015) и т. п. Подобное оживление словообразовательной 
структуры явно рассчитано на определённый стилистический эффект. В качестве мо-
тивирующей основы могут выступать и имена собственные, например, названия горо-
дов: Стыки-де-Жанейро: в ноябре определится полный состав участников ЧМ-2014… 
(Российская газета, 2013); Баку-де-Жанейро: от Баку до Рио-де-Жанейро не проложе-
но трасс и не назначено прямых рейсов. <…> Но для сборной России именно сейчас – 
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и только сейчас – от столицы прекрасного Азербайджана до столицы прекрасного 
ЧМ-2014 проложена ровная, безостановочная столбовая дорога… Спорт-экспресс, 2013); 
Катастрофа-на-Амуре: Дальний Восток – зона бедствия национального масштаба…
(Новая газета, 2013) и др.

Иногда модель конкретного композитного слова характеризуется относительно 
высокой регулярностью. Так, нами зафиксированы следующие окказиональные сло-
ва, образованные по аналогии со словом фальшивомонетчик: Фальшивомавродчик: в 
МММ-2011 начали размещать рекламу на государственных банкнотах… (Московский 
комсомолец, 2011); Фальшивоналётчики: в России всплеск торговли подделками дорогих 
марок… (Русский Newsweek , 2010); Фальшивотаблетчики: всё, чего мы не знали о под-
дельных лекарствах, но всегда хотели спросить… (Итоги, 2013); Фальшивопереводчики: 
Обнаружены афроамериканские схемы обналичивания средств в российских банках… 
(Комерсантъ, 2009); Профессия − фальшивобольничник: нелегальный бизнесмен поделил-
ся с «МП» тонкостями подделки документов… (Московская правда, 2010)

Слово-образец и окказионализм могут находиться в отношениях семантической по-
лярности. Это достигается посредством замены одного из компонентов сложного слова 
на семантически противоположный, что в определённой степени сближает окказиональ-
ное словотворчество публицистики с разговорной речью детей и взрослых: День лево-
судия (Новые известия, 2015); Арендодатель пытался арендовзять: Распоряжавшийся 
культурным наследием московский чиновник задержан за взятку в 20 млн. руб. (Комер-
сантъ, 2015); Станкоразрушение: что спровоцировало спад российского станкострое-
ния? (The New Times, 2009).

Художественные тексты изобилуют окказиональными композитами, характеризу-
ющимися разной частеречной принадлежностью. Данный факт отражает характерную 
для системы окказиональной деривации тенденцию к структурно-семанти ческому ус-
ложнению. Для поэтических текстов является актуальным образование окказиональных 
субстантивов на основе сочетаний, лексические единицы которых находятся в отноше-
ниях сочинения. Один из компонентов таких композитов (как правило, второй) выпол-
няет функцию характеризующего средства: слоно-конь (Е. Евтушенко), санки-самолё-
ты (С. Есенин), жизнь-качель (А. Горбунова), память-падальщица (С. Гандлевский). 
Особенно велико количество подобных окказионализмов в текстах В. Маяковского: оч-
ки-велосипед, волосы-джунгли, усища-веники, транспорты-галошины, тучи-борода, 
пики-перья, клипсы-лапки и т. д. В подобных новообразованиях контрастность между 
словообразующими средствами создается на уровне целых основ, чем и определяется 
своеобразие метафорической образности по сравнению с аффиксальными окказионализ-
мами (ср.: волосы, подобно джунглям).  

Количество композитов с абстрактной семантикой значительно увеличивается за 
счёт дериватов, образованных на основе именных словосочетаний посредством продук-
тивного в книжных текстах суффикса -j-: свинцовоночие (В. Маяковский), черноручье 
рощи (Н. Асеев), зеленолистья ярусы (В. Боков), бурноводье (С. Кирсанов), чернолюдье 
(О. Мандельштам) и т. д. Отвлечённость семантики характерна и для окказионализмов, 
в которых первый компонент выражен именем числительным: тысячехолмие (О. Ман-
дельштам), стоглазье (... и даже лужи изумлённые глядели / Стоглазьем лопающихся 
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пузырей...) (И. Сельвинский), пятилучие (Две стороны обойдите. / В каждой дивитесь 
пятилучию. / Называется «Руки»…) (В. Маяковский). По данным И. Л. Загрузной, ком-
позиты данного типа составляют самую многочисленную группу среди окказиональных 
существительных Н. Асеева (десятикратье, толстодушие, пестроцветье и др.) [2: 9].

Менее продуктивным является производство дериватов со вторым глагольным ком-
понентом. Данная группа, как правило, представлена новообразованиями с абстрактной 
семантикой. В качестве словообразо вательного форманта часто выступает нулевой суф-
фикс: словопад (В. Маяковский), листолёт (С. Есенин), свистопад (А. Вознесенский), 
крылолёт буеров (И. Северянин) и др. 

Аналогия с ранее рассмотренными речевыми сферами прослеживается в образо-
вании окказиональных композитов с опорой на соответствующие дериваты узуального 
характера, которые нередко включаются в общие с новообразованиями контексты: Со-
рвиголов и оторвиголов видал… (В. Высоцкий); Лесная живопись / Плетней ты криво-
пись... (Л. Мартынов). При этом в отдельных случаях сохраняется тенденция к выраже-
нию семантической полярности: Никак придумать не могу / Смехоточивые репризы… 
(А. Межиров) (ср.: слезоточивый).

Таким образом, можно заключить, что окказиональное словообразование отражает 
степень сформированности языковой способности коммуникантов и подчиняется зако-
нам той речевой сферы, в рамках которых осуществляется коммуникация. Это просле-
живается в изменении процентного соотношения окказиональных композитов в сторону 
их увеличения в речи взрослых, Отмечается также перераспределение в процентном 
соотношении между конкретными и абстрактными субстантивами. Значительно обо-
гащается производящая база за счёт использования идиоматических выражений, имён 
собственных и др., а также увеличивается разнообразие словообразовательных типов. 
Показателем семантического усложнения окказиональной деривации является то, что 
дериваты выступают в качестве средств особой образности и экспрессии, что наиболее 
показательно для книжных стилей. Вместе с тем, наблюдаются универсальные тенден-
ции, объединяющие словотворчество всех проанализированных нами речевых сфер, что 
свидетельствует о системности и преемственности окказиональной деривации.
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АКАЗІЯНАЛЬНАЕ СКЛАДАННЕ Ў МАЎЛЕННІ ДЗЯЦЕЙ І ДАРОСЛЫ
У стацці разглядаюцца асаблівасці аказіянальнага складання ў маўленні дзяцей і 

дарослых. На матэрыяле складаных субстантываў усталёўваюцца універсальныя і 
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спецыфічныя тэндэнцыі ў сферы аказіянальнага складання з улікам такіх фактораў, 
як узровень моўнай здольнасці камунікантаў, шырыня слоўнікавага запасу, узровень 
усвядомленасці цэлей соватворчасці і яго вынікаў. 

Ключавые словы: аказіяналізм, кампазіт, субстантыў, складанне.
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OCCASIONAL COMPOSITION IN CHILDRENS’ AND ADULTS’ SPEECH
The article is a study of peculiarities of occasional composition in children’s and adults’ 

speech. On the material of compound substantives universal and specifi c tendencies in the 
sphere of occasional composition are revealed taking into account such factors as the level 
of the development of communicants’ speech ability, richness of their vocabulary, the level of 
awareness of aims and results of word production.

Key words: occasionalism, compound, substantive, composition.
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МОТИВ СМЕРТІ У НАРОДНИХ БАЛАДАХ ПІВДЕННИХ СЛОВ’ЯН

У наведеній нижче статті авторка звертається до широко представленого у на-
родних баладних текстах південних слов’ян мотиву смерті. 

Дослідницею пропонується кілька груп балад із зазначеним мотивом, детально роз-
глядаються на прикладах сербської, боснійської, хорватської, македонської та болгар-
ської балади їх окремі показові ознаки, подаються образні характеристики персонажів 
баладних текстів. 

Ключові слова: народна балада південних слов’ян, мотив смерті, сповіщення про 
смерть.

Зауважимо, що смерть у традиційній баладі, йдеться про смерть героя твору, може 
виступати основним об’єктом зображення, а також лише однією із сюжетних колізій тек-
сту. Але незалежно від місця у сюжетній структурі (ключового чи допоміжного), смерть є 
визначною екстраординарною подією, яка посідає дуже важливе місце у сюжетній струк-
турі баладних творів. Варто лише зауважити, що переважна більшість балад закінчується 
смертю її героїв. Місце, де герой чи героїня здобули смерть, чи її причина можуть бути 
різними – в результаті військового конфлікту, через важку хворобу, не в останню чергу 
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і в результаті конфліктів у межах сім’ї. Важливе місце відводиться також повідомленню 
про смерть як невід’ємній складовій фабули баладного твору.

Тут варто згадати, що істотно відрізняються причини і мотивація смерті героїв балад: 
несподівана, раптова, нагла, а також і така, яка спокійно чи навіть радісно сприймається 
героєм, оскільки розглядається як логічне завершення певного циклу людської діяльнос-
ті. Відтак зрозумілим стає активне використання такої сюжетної складової, як смерть 
головного чи другорядного героя, яка часто представлена у баладних текстах. Герой ви-
конує своє призначення на землі, або, не знайшовши щастя, любові, гармонії на ній, 
змушений через почуття відчаю і безнадії піти у небуття (причини – хвороба чи смерть 
близької людини, непорозуміння між подружжям та членами їхньої родини, неможли-
вість поєднати своє життя із коханою людиною) – згадаймо у цьому ключі такі яскраві 
зразки баладного жанру, як «Хасанагиниця», «Смерть Омера і Меріме» тощо. 

Показовим і цікавим є й спосіб передачі новини про смерть – адресантом виступає 
сама людина, що помирає, свідок її смерті. Зустрічаються також ситуації, коли звістку 
про смерть пересилають у вигляді листа, передають із служницею, інколи навіть феєю, 
пересилають із птахом тощо. Показово, що адресатом такого повідомлення зазвичай ви-
ступають особи жіночої статі – члени родини: матір, дружина, сестра – найближчі люди 
померлої людини [3, c. 121]. 

Промовистими стають також і часові виміри, пов’язані із звісткою про смерть героя 
чи героїні. адже найчастіше звістка про їхню смерть з’являється у тексті тоді, коли за 
сюжетом про неї дізнаються члени родини померлого.

Історія смерті героя, що гине на бойовищі, часто демонструється у ретроспективі, 
із залученням грізних пересторог, наприклад, пронизливим криком крука чи іншого хи-
жого птаха. Часто отримана новина про наступну (передбачену) смерть члена родини у 
часовому відношенні збігається із його реальною смертю. На такі сюжетні схеми натра-
пляємо у так званих «старих баладах», особливо показовими у цьому ключі виступають 
тексти про Марка Королевича і його брата Андріяша [3, c. 126].

Намагаючись визначити причини, що призводять до передчасної смерті головних і 
другорядних персонажів балади, нам вдалося виділити наступні, найбільш характерні, 
які зустрічаються у багатьох баладних творах: 

- смерть від хвороби (насамперед від чуми). Тут одразу ж зауважимо, що у багатьох 
баладах чума-смерть персоніфікується і фігурує у творах незрідка як жива істота;

- смерть на війні. Тут смерть забирає, не жаліючи, молодих і дужих чоловіків, інколи 
кількість загиблих на бойовищі досягає значних розмірів;

- смерть шляхом убивства. Таку смерть характеризуємо як смерть безневинних іс-
тот. Жертвою смерті стають навіть малі діточки-немовлята;

- смерть як покарання за вбивство. Своєрідне вторинне коло смерті, адже ця смерть 
стає карою за іншу смерть, яку заподіяли безневинній людині;

- смерть через рок. Смерть передбачувана, уникнути її неможливо. Рок, прокляття 
тяжіють над людиною, ведучи її до самого фатального кінця;

- смерть матері від горя через втрату дитини/дітей, через розлуку з ними. Смерть 
від розбитого серця, смерть від туги, через біль втрати дитини і розлуки з нею.

- смерть батька – очільника роду – який втратив свою родину. Тут простежується 
близькість із зазначеними вище тематичними групами.
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- смерть одного чи обох закоханих через розлуку і заборону побратися. Один із самих 
поширених сюжетів, тут незрідка одна смерть тягне за собою інші, інколи через смерть 
дітей з життя йдуть і їхні батьки тощо. Важливе місце тут відводиться соціальній скла-
довій.

смерть, яку віщують сни. Доволі часто вживаний сюжет про смерть, звістку про яку 
герой отримав у загадкових, часто складних для трактування сновидіннях.

Зауважимо одразу, що можна говорити про своєрідне комбінування наведених вище 
причин, які ведуть героя до трагічного фіналу. 

Тепер хотілося б детальніше описати кожну з груп, навести приклади з балад і дещо 
деталізувати. 

Отже, перша група балад – смерть через чуму. Прикладом може служити ліро-епічна 
пам’ятка із Боснії «Dvore mela Alibegovica» («Двори замітала Алібеговиця») [1, c. 66]. 
У баладі Алібеговиця, вирушивши шукати свою матір, отримала листом сумну звістку, 
що в її оселі панує страшна хвороба, що в неї вдома – чума. Тільки Алібеговиця не спі-
шить додjму, адже її сини ще здорові, згодом приходить наступний лист, в якому повідо-
мляється, що захворіли і її сини, але і тоді вона відмовляється їхати додому, бо чоловік її 
іще здоровий, вона вирушає додому лише після третього листа, в якому повідомляється 
про хворобу чоловіка. Дістається ж додому тоді, коли ховають її діточок, а чоловікові 
готують воду для обмивання, поголосивши за померлими, вона і сама йде з життя, серце 
героїні не витримує жахливого болю. 

Чи ще одна цікава боснійська балада «Kad je kuga Mostar pohodila» («Коли чума 
Мостаром проходила») [1, c. 84], де закоханий Бахтіяревич грає на тамбурі своїй ко-
ханій Айці, хворій на чуму, у пісні пропонує сотню дукатів тому, хто принесе радісну 
новину про одужання його коханої. Проте, замість радісної новини він дізнається про 
смерть Айки, і на прохання плакальниць просить Бога прийняти руку, яка вишивала для 
нього одяг, просить прийняти білі зуби, що нитку обривали, медяні вуста, що стежки 
рахували тощо. 

Прикладом балади з цієї групи може служити й сумна македонська балада «Митре 
и чума» («Мітре і чума») [4, c. 321]. Мітре, який перебував три роки у Стамбулі, знай-
шов там собі кохану, повертається додому, але не пізнає антураж рідного міста, замість 
колись квітучого Скоп’є, бачить мертві вулиці, чує лише спів пташок, лай собак, але не 
зустрічає жодної людини, окрім старої бабусі, яка на його питання, куди поділися всі 
люди, відповідає, що вона зовсім не стара бабуся, а чорна чума і жити йому залишилося 
зовсім мало – лише три дні. За цей маленький часовий термін він встиг побачитися із 
нареченою, потім пішов до матері, побачився зі своїми братами, під час прощання із 
матір’ю він і віддав Богові душу. Його поховали у сиру землю на четвертий день після 
смерті із великими почестями. 

У болгарській народній баладі «Чума и бяла Неда» («Чума і біла Неда») [2, c. 214] 
чума у людській подобі з’являється у селі, в якому всі мешканці сховалися від неї, лише 
біла Неда залишилася і продовжує спокійно прясти у своєму домі. Чума навідалася до 
неї і зажадала від неї півтора лікті полотна, але Неда відмовилася. Тоді Чума погрожува-
ла смертю її дев’ятьом маленьким братам, які невдовзі захворіли. Неда попросила Чуму, 
аби вона залишила життя хоча б її найменшому братикові, якого вона сама виховувала 
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після смерті батьків, але Чума відмовилася брати полотно, а зажадала саме смерті всіх 
близьких Неди. 

А в іншій болгарській народній баладі із подібною тематикою «Чума и търговец» 
(«Чума і торговець») [2, c. 153] торговець Петре – єдиний син люблячої матері, яка всі-
ляко намагалася врятувати сина від тяжкої хвороби, чуми – продавав на вулицях жінкам 
і дівчатам всілякий коштовний крам – срібні нитки і золото, шовк, чорний і червоний, а 
крім того ще й ладан і віск. І молоді дівчатка, і жінки середнього віку, і старенькі бабусі 
купували у нього його товари, лише стара чорна циганка нічого не купувала, проте і не 
відходила від його краму. Петре тоді запитав її, чому вона не відходить від нього, якщо 
нічого не купує, тоді вона відповіла йому, що чекає, поки він усе продасть, бо вона чорна 
чума і прийшла за ним. На цій трагічній ноті оповідь у баладі переривається, проте, фі-
нал слухачеві зрозумілий – на Петре чекає смерть. 

Однієї з найбільш трагічних балад на цю тему є болгарська народна балада «Чума 
ударила един син на майка» («Чума вразила єдиного материного сина») [2, c. 121], 
дія якої, щоправда, розгортається в Боснії. Смертельна хвороба порівнюється із стихій-
ним природнім лихом, вона, як морок, покриває усю боснійську землю. Кожен рядок ба-
лади сповіщає про нові жертви жахливої хвороби, незмінною залишається лише цифра 
п’ятдесят, яка супроводжує відомості про жертви хвороби: п’ятдесят сільських старост, 
згодом п’ятдесят їхніх дружин, потім п’ятдесят дівчат-наречених, потім п’ятдесят їхніх 
хлопців. Але кульмінаційним моментом стає епізод, коли чума забирає єдиного сина у 
матері. Матір так і не змогла змиритися зі смертю свого сина, день і ніч, зиму і літо 
проводить вона на могилі сина, озивається до нього, як до живого, питаючись, чи не 
холодно йому під ковдрою із землі, чи не тверда подушка з каміння, чи легке покривало 
із землі? Біль від втрати матері відтворено майстерно, читач не може не співчувати горю 
бідолашної жінки. 

Друга тематична група – смерть на війні, смерть від ворожої кулі. У якості прикладу 
наведемо сюжетну колізію македонської народної балади, невеликої за обсягом, проте 
дуже показової – «Маре мори Маре» («Маре, моя Маре») [4, c. 83]. Баладний текст по-
будовано у форматі діалогу із головною героїнею балади – Марею. У неї питають, чому 
вона ходить у чорному жалобному одязі, чи вона сумує за своїми батьками, а чи втратила 
нареченого – своє перше кохання? На це героїня відповідає, що вдягнена вона у чорне 
саме через втрату свого першого кохання, адже її наречений пішов на війну, звідти він 
додому не повернувся, минуло уже довгих три роки і три місяці, а вчора вона отримала 
лист, в якому коханий пише, аби вона брала шлюб із іншим, бо він одружився із чорною 
землею – із Македонією. 

На схожий перебіг подій, особливо в останньому епізоді, натрапляємо в народній 
баладі з Боснії «Knjigu piše Srpski knjaže» («Лист пише сербський князь») [1, c. 428]. 
Хоробрий Хімзі-бег, за голову якого призначено високу винагороду, нехтуючи грізни-
ми пересторогами, вирушає у похід на ворога, пророцтво перехожих справдилося: коли 
Хімзі-бег уже наближався до Бистрика, у нього нарешті влучила ворожа гармата. Тяжко 
поранений Хімзо кличе свого служника Ібрагіма, просить його із коштовними дарами 
дістатися до рідних і передати від нього дарунки на згадку, зокрема гострий меч – непо-
вторний символ військової моці. 
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Проте, на найсумніші картини смерті натрапляємо у найбільш відомих сербських 
народнопоетичних пам’ятках, відомих на весь світ – «Дjевоjка Косовка» («Дівчина Ко-
совка») і «Смрт маjке Jуговића» («Смерть матері Юговичів»), де подано картини 
масових смертей військових на бойовищі: 

Мртвих нађе девет Југовића   Бачить мертвих Юговичів дев’ять,
И десетог стар-Југ Богдана,   Десятого – батька Юг-Богдана. 

(Тут і в наступному уривкові – переклад М. Рильського [5, c. 196]),
чи передфінальний епізод з народнопоетичної пам’ятки «Дівчина Косовка»:

«Sestro draga, Kosovko devojko,   «Сестро мила, Дівчина-Косовко,
Vidiš, dušo, ona koplja bojna,   бачиш, серце, он списів копиці, 
Ponajviša a i ponajgušća:   Що покрили землю нашу рідну?
Onde j’ pala krvca od junaka,   Тут лилася добра кров юнацька,
Ta dobrome konju do stremena,   Борзому коневі по стремена,
Do stremena i do uzenđije,   По стремена, по саму вуздечку,
A junaku od svilena pasa.   Юнакові по шовковий пояс [5, c. 197].

Тут, як бачимо, знайшло собі вічний спочинок багато відчайдушних військових.
Наступна тематична група – смерть шляхом убивства. У цьому ключі показовою ви-

дається сумна народна балада, записана на території Болгарії «Убила братята си, без да 
ги познае» («Убила братів, бо не впізнала») [2, c. 49], тут натрапляємо на мотив брато-
вбивства через невпізнавання. Головна героїня балади Янінка убила двох своїх братів, 
думаючи, що це двоє турків-яничарів. 

У сербській міфологічній баладі «Бог никоме дужан не остаjе» («Бог ні перед ким 
не залишається у боргу») дружина Павле через заздрощі і ревнощі до Єлиці, сестри 
свого чоловіка, вбила спочатку його сокола і коня, а потім його немовля-синочка у колис-
ці. А провина за вбивство лягла на тітку хлопчика, бо немовлятко було вбито її ножами. 
За це Єлицю жорстоко вбивають брати – прив’язують її до коней, які розривають її на 
шматки. Лише потім вони дізнаються, що покарали смертю безневинну дівчину замість 
вбивці Павловиці. 

Наступна група балад – смерть як покарання за вбивство – органічно пов’язана із 
попередньою. Промовистим прикладом виступатиме тут уже згадувана сербська балада 
«Бог ні перед ким не залишається у боргу» [6, c. 73], адже тривалі страждання і смерть 
стають покаранням Павловиці за її наклеп і нечувану жорстокість:

Разбоље се млада Павловица,   Захворіла важко молода Павловиця,
Боловала девет годин’ дана,   Хворіла дев’ять років довгих,
Кроз кости јој трава проницала,   Крізь кістки її трава проростала,
У трави се љуте змије легу.  У траві люті змії лежать.
(Тут і далі переклад мій – М.К.)
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Святий церковний простір не приймає грішної Павловиці, а коли нарешті вона по-
мирає, душа її не знаходить спокою, на місці її упокоєння ростуть лише лопухи, кропива, 
чортополох, стихійно виникає озеро, що часом провалюється під землю, на поверхні во-
дойми час від часу виникають убиті нею істоти – сокіл, вороний кінь і синок у колисці.

Схожі сюжетні колізії наявні і в македонській баладі «Два брата и сестра» («Два 
брата і сестра») [4, c. 59]. Проте, там замість однієї лютої невістки фігурують дві. Вони 
змовляються проти улюбленої сестри своїх чоловіків, вбивають хлопчика-немовлятко і 
підкидають скривавлені ножі під подушки до сестри своїх чоловіків. 

Коли брати хотіли стратити її за вбивство племінника, бідолашна сестра попросила 
не вбивати її вдома, сказала, що коли вона не чинила злочину, то на місці, де пролилися 
її сльози, заб’ється струмок, з клеверу виросте нова церква, а сухе дерево не залишиться 
сухим, а пустить нове гілля, а її невісток тоді мають з’їсти хижі звірі. Все відбулося так, 
як і сказала їхня сестра. Тоді брати попросили вибачення у безневинно вбитої сестри, 
тоді, як вона їм і обіцяла, сталося диво: у церкві заспівав чистий дитячий голос, у лісі 
з’явився жвавий і чистий струмок, гілля проросло на колись сухому і мертвому дереві. А 
жорстоких невісток-вбивць було покарано довгою і мученицькою смертю. 

Один із найцікавіших мотивів – смерть через рок і прокляття. Промовистим при-
кладом може виступати сербська балада «Ženidba Milića Barjaktara» («Одруження 
Мілича-прапороносця») [6, c. 94] з передкосівського циклу народнопоетичних творів. 
Дивовижна краса нареченої – головної героїні Лепосави – несе у собі прокляття, вна-
слідок якого померли в однаковий спосіб усі дев’ять дочок у матері Лепосави. Особливо 
проникливо і тужно сприймається горе матері у монолозі, з яким вона звертається на-
передодні весілля до майбутнього зятя – прапороносця Мілича:

Mio zete, Milić barjaktare! Мій зятю, Міличу-прапороносцю!
Niti sam je od zlata salila, Ані з золота виковувала дочок,
Niti sam je od srebra skovala, Ані зі срібла, 
Niti sam je od sunca otela, Ані в сонця їх віднімала
Veće mi je Bog od srca dao; Щедро, від самого серця дав мені їх Бог;
Devet sam ih takijeh imala, Дев’ять таких красунь мала,
Osam ih je udomila majka, Вісім їх навічно забрала матір-земля,
Nijedne ih nije pohodila,  Ніхто їх не відвідував,
Jer su jadne roda urokljiva, Бо походили з роду проклятого,
Na putu ih ustrijeli str’jela. На шляху в них влучила стріла.

Така сама доля спіткала і Лепосаву, а згодом і закоханого у неї Мілича, який помер 
від туги за коханою. У баладі присутнє вірування, що дивовижна, неземна краса носить у 
собі фатальне знамення. Виняткова дівоча краса викликає заздрість у пересічних земних 
істот, а подекуди і у божественних створінь, як і всі виняткові якості, що виходили за 
межі усталених звичаїв і повсякденних уявлень. 

Попри грізні перестороги, Мілич не відмовився від шлюбу з Лепосавою, намагався 
швидше перевести ї з батьківського дому до свого, але на шляху, під час руху на гору 
(етап переходу), з нею і трапилася страшна подія, як і в її сестер, у неї влучила стріла, 
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незважаючи на те, що свати із нареченою уникали галасу і різких звуків (аби не налякати 
демонів), жодною мірою не привертали до себе сторонньої уваги.

Із сумом і співчуттям описується горе не лише матері Лепосави, але і матері Мі-
лича, яка втратила свого єдиного сина, лише час від часу, як видіння, перед її очима 
з’являються померлий син і його вродлива наречена:

Veće majka kuka od žalosti, Довго мати голосить від болю,
Kuka tužna kako kukavica, Довго голосить, печально,
A prevrće kako lastavica,  Перетвориться на ластівку,
I kukaće do suđena dana.  Голоситиме аж до судного дня. 

Варта уваги також хорватська балада, назва якої вже сигналізує нам про головний 
мотив твору – «Pritajena smrt» («Притаєна смерть») [3, c. 269]. Мати дочок повидавала 
заміж у різні землі, «як ялинка гілки порозкидувала». Настав час і синові одружувати-
ся. Мати пропонує йому покликати сестер на весілля, але дізнається, що доля її дочок 
склалася по-різному: одна дочка живе довічно у монастирі, друга вже давно померла, 
третя народила дитинку. Мати дає сватам багато коштовних прикрас і дорогий одяг, син 
її Іван також прибирається у святкове вбрання, виглядає дуже гарним. Краса його теж, 
як і в попередній баладі, веде до передчасної смерті, бо вражає віл, які спостерігають за 
ним і випускають стрілу у нього і в його коня. За порадою дядька він приховує своє по-
гане самопочуття від нареченої, і лише вдома просить постелити йому ліжко, бо в нього 
страшенно болить голова і серце. Невдовзі він помирає.

На мотив смерті через прокляття натрапляємо і у баладі «Fali mi se Mujo, momče 
mlado» («Сумує Муйо, хлопець молодий») [1, c. 286], де прокляття на закоханого хлоп-
ця накладає Наза, дівчина, в яку він закоханий. Коли Муйо, сподіваючись на прихиль-
ність, чекає від Нази дозволу засилати сватів, вона насилає на нього прокляття:

A čuješ me, Mujo, momče mlado:   Ти чуєш мене, Муйо, юначе молодий:
sad na tebi zelena dolama,   зараз на тобі зелений доломан,
do dan, do dva, zelena travica;   а через день, через два – зелена травиця;
sad na tebi saruk oko glave,   тепер на тобі чалма навколо голови,
do dan, do dva,bijeli nišani   а за день, за два – білі прикраси-оздоби,
sad na tebi tanahna košulja,   зараз на тобі тоненька сорочка,
do dan, do dva bijeli ćefi ni!»   за день, за два – білий саван!»

Хлопець, повертаючись додому, відчуває страшний головний біль, готується до 
близької смерті, очікує її на третій день після опівдня. Так і відбувається.

Страшною і нечуваною силою сповнений діалог, який відбувається між матір’ю і 
померлим сином: матір ніяк не може примиритися із його смертю, хвилюється, чи добре 
йому спиться у могилі, а він відказує, що добре, тільки спокою не дає йому прокляття ді-
воче, але він обіцяє підступній дівчині швидку розплату, адже божий захист на його боці. 

Яскравим прикладом мотиву смерті матері через розлуку із дітьми може виступати 
найвідоміша із південнослов’янських народних балад – «Хасанагиниця» [1, c. 486]. Бать-
ко дітей, Хасан-ага, образившись на їхню матір, яка не доглядала його, на його думку, 
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як слід, після поранення, виганяє її з дому. Брат Хасанагиниці одразу сватає її за іншого, 
Хасанагиниця хоче побачити хоча б востаннє своїх дітей, діти плачуть, просять матір 
залишитись з ними, батько не дозволяє, звинувачує Хасанигиницю у жорстокості, серце 
бідолашної матері не витримує, і вона помирає з горя через розлуку з дітьми:

Kad to čula Hasanaginica,   Коли почула це Хасанагиниця
bjelim licem u zemlju ud’rila,   білим лицем у землю вдарилася,
usput se je s dušom rastavila.   і з душею навіки попрощалася. 

Також не можна тут не згадати фінальний епізод уже згадуваної балади «Смерть 
матері Юговичів» [5, c. 178], коли материнське серце, яке довго трималося, пережива-
ючи страшний біль від втрати своїх дев’ятьох синів, не витримало і перестало битися, 
останньою краплею для матері стає момент, коли чорне вороння приносить руку її най-
молодшого і найулюбленішого померлого сина Дам’яна, яку вона і невістка пізнають 
завдяки коштовному персню, який був на пальці. 

 Мотив смерті батька, очільника роду, який втратив усю свою родину, спостерігаєть-
ся у незначній кількості баладних творів, проте біль батьківського серця не поступається 
материнському. Вражає силою народна боснійська балада «Kad morija Mostar morijaše» 
(«Коли чума Мостар морила») [1, c. 28], в якій подається історія смерті цілої мостарської 
родини від чуми. У баладі детально описується поховальний обряд молодших представни-
ків родини – старшого і молодшого братів, двох невісток, двох дочок поважного старця – 
голови шанованої родини. Найдивовижніше те, що страшна хвороба оминула нещасного 
старця, на доля якого випала страшна місія – проводжати у вічну путь своїх дітей. На 
смерть він чекає як на порятунок. І нарешті, ніби змилувавшись над бідолашним батьком, 
вона забирає його, тихо і спокійно, у вічні світи: «То izusti a dušica pusti, I umrije ostario 
babo» («Щойно слова з вуст, як з душею розстався, і помер старий батько»).

Одним із найбільш поширених мотивів є мотив смерті одного чи обох закоханих че-
рез розлуку, а частіше через заборону батьків побратися. Тут важливе місце відводиться 
соціальній складовій, адже зазначена заборона найчастіше спричинена саме майновими 
чинниками. У цьому ключі неодмінно треба згадати одну із найвідоміших балад “Smrt 
Omera i Merime” («Смерть Омера і Меріме») [1, c. 21]. Образи закоханих подано у дусі 
класичних уявлень про відданість і справжнє кохання. На цьому недосконалому світі 
їх розлучили, проте на іншому, вочевидь, більш досконалому, вони обов’язково будуть 
разом. Смерть забирає їх у розквіті їхньої краси і кохання, аби вони були завжди разом.

Чи, наприклад, боснійська народна балада із широковживаним сюжетом «Meho s 
majkom po Has-Bašči hoda» («Мехо із матір’ю по Хас-Башчі ходить») [1, c. 23]. Моло-
дий Мехо закоханий у Фату, але мати знайшла йому іншу наречену:

Ču li mene, Čelebija Meho,  Чуєш мене, Челебіє Мехо,
tebi majka isprosila zlato,  твоя мати тобі вже посватала краще «золото»,
i viša je i lipša od Fate,   і вища на зріст, і вродливіша за Фату,
bogatija, ruhom ruhatija,  заможніша і краще вбрана, 
i boljeg je roda i plemena,  і кращого роду почесного,
nego li je Nazul-bega Fata.  аніж твоя Фата Назул-бегова.
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Мехо, послухавшись матері і коханої Фати, яка звеліла йому слухатись матері, по-
сватав іншу дівчину, але душа його не знаходила спокою, він зізнався коханій: 

Nisam, Fato, tebe ne želio, Не я,  Фато, тебе не захотів, 
Već se junak tobom oženio… але інший юнак із тобою одружиться.

Мехо учинив самогубство, вдарив себе ножем у серце, наступного ранку мати знахо-
дить на подвір’ї мертвого сина, знайдена нею наречена звинувачує її у смерті сина. Коли 
Фата дізнається про смерть коханого, то помирає від туги. Її сестра вирішує поховати їх 
разом:

zajedno ih mlade ponesoše,  разом їх, молодих, понесли,
upored im mezar iskopaše:  поруч їм могили викопали:
kroz mezar im ruke sastaviše,  через могилу їм руки з’єднали,
a u ruke rumene jabuke,   до рук поклали рум’яні яблука,
kad se prenu, nek se poigraju.  коли стане страшно, щоб могли погратися.

«Поруч із Мехо лозу посадовили, поруч із Фатою червону ружу, нехай лоза навколо 
ружі в’ється, як Мехо навколо своєї Фати» – таким бачиться ідилічна картина вічного 
єднання закоханих сердець.

І останній мотив, до якого звертаємось, це мотив смерті, що її передбачено у віщо-
му сні. У цьому відношенні промовистою виступає болгарська народна балада «Съну-
вала мъртвия си син» («Наснився мертвий син») [2, c. 195]. У згадуваній баладі 
розповідь починається зі сну: матері Дані наснився сон, в якому вона побачила свого 
померлого сина. Даня їй розповідає, що на тому світі віли будують міста, каркасом для 
яких виступають померлі молоді хлопці, частиною покрівлі – молоді дівчата-наречені, а 
укріпленням для покрівлі – маленькі дітки-немовлята. Син у сні зізнався матері, що при-
йшов він до неї уві сні, бо будівничим на тому світі бракує оздоблення для малих воріт 
і середньої підпорки.

Наступного ранку мати встала на ноги, намагалася звільнитися від тяжкого сну, ося-
ваючи себе молитвою і хрестом, але це їй не допомогло, всі, на кого вона дивилася з того 
часу, – всі помирали. 

Зазначимо, насамкінець, що ми, безумовно, звернулись лише до окремих балад-
них сюжетів, характеризуючи показові ознаки мотиву смерті у баладних творах. Мотив 
смерті у баладах є практично ключовим, а відтак, і невичерпним, адже фінальна частина 
баладних творів переважно завершується смертю головних і допоміжних героїв твору. 
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МОТИВ СМЕРТИ В НАРОДНЫХ БАЛЛАДАХ ЮЖНЫХ СЛАВЯН
В приведенной ниже статье автор обращается к широко представленному в 

народных балладных текстах южных славян мотиву смерти. 
Исследователем предлагается несколько групп баллад с упомянутым мотивом, де-

тально рассматриваются на примерах сербской, боснийской, хорватской, македонской 
и болгарской баллады их отдельные показательные особенности, подаются образные 
характеристики персонажей балладных текстов.

Ключевые слова: народная баллада южных славян, мотив смерти, извещение о 
смерти. 
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MOTIF OF DEATH IN SOUTH SLAVS’ PEOPLE BALLADS
In the article below, the author turns to the death motive widely represented in the folk 

ballad texts of the southern Slavs.
The researcher proposes several groups of ballads with the above-mentioned motive, 

examining in detail the examples of Serbian, Bosnian, Croatian, Macedonian and Bulgarian 
ballads, their individual indicative features, and the fi gurative characteristics of the characters 
of ballad texts.
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МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНО-ПЛАСТИЧНИЙ СИНТЕЗ У КЛАСИЧНОМУ 

ЯПОНСЬКОМУ ТЕАТРІ  МУЗИЧНОЇ ДРАМИ НО  
 
У статті досліджується один з найцікавіших зразків музично-театрально-плас-

тичного синтезу – класичний японський театр музичної драми Но (Ноґаку) – від його 
витоків (Буґаку, Ґаґаку, Денґаку, Саруґаку) до більш пізньої японської театральної тра-
диції Кабукі та японського музичного лялькового театру Дзьорурі.

Ключові слова: музично-театрально-пластичний синтез, Буґаку, Ґаґаку, Денґаку, 
Саруґаку, класичний японський театр музичної драми Но, японський театр Кабукі, 
японський  ляльковий театр Дзьорурі.

 
Дослідження процесів міжвидового синтезу мистецтв, їхньої взаємодії та інтегра-

ції – як на рівні систем різних мистецтв, так і на рівні їх окремих елементів, – залиша-
ється однією з актуальних й перспективних проблем сучасної  культурології та мисте-
цтвознавства.

 З погляду унікальності міжвидового синтезу та інтеграційних процесів  у  постсин-
кретичних формах  та їх впливу на подальший розвиток музично-театрального мисте-
цтва, величезна роль належить мистецтву Сходу і,  особливо, Древньої Індії, Давнього 
Китаю та Японії. 

Вже у старовинних Ведах, у теоретичних трактатах «Натьяшастра»1, «Сангітаратна-
кара»2 закарбована ідея синтезу музики, жестопластики, танцю, драматичного мистецтва3. 
Зокрема, на єдності жесту, танцювального руху, пантоміми, музики (співу) був заснова-
ний  класичний національний танець «бхарат натьям» – свого роду пластичний театр, що 
виник з храмового мистецтва танцівниць (друге тисячоліття до н. е.).  

Різноманітні зразки видовищних театральних форм, які походили від «культури ма-
ріонетки та її своєрідного танцю», існували також у давньокитайській традиції: вони 
являли собою синтез музики (співу) і танцю, витриманих в оригінальній пластиці «ки-
тайського сценічного руху»  [25, с. 312] (особливим чином ритмізованого4). Кристалізу-
ючись в ході часу, різновиди пісенно-танцювальних форм закріплювалися у структурі 
класичних китайських театральних вистав (свого роду пластичному театрі) – синтезі 
драматичної дії, жестової культури, міміки, пантоміми, танцю, музики і живописного 
оформлення (один з різновидів такого синтезу – сценічні танці-драми). 

Оригінальні синтетичні музично-театральні і, зокрема, – музично-танцювальні фор-
ми знаходимо також в японському традиційному  мистецтві. 

Вершинний взірець міжвидового – музично-театрально-пластичного – синтезу  ре-
презентовано в  класичному  японському  театрі  Но  (14 – 16  ст. н. е.)  [див.: 5; 19; 7; 26; 
1; 6; 10; 11].
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Класичний японський театр музичної  драми Но (букв. «майстерність, доверше-
ність»), або Ноґаку (букв. «довершена музика, музична вистава») належить до шедеврів 
не тільки японського, але й світового музично-театрального мистецтва. Виникнувши й 
сформувавшись у середовищі військового самурайства під проводом сьогунів як придво-
рно-аристократичний містеріальний театр,  Но ввібрав у себе величезну кількість вже 
відомих на той час у Японії традиційних видів і жанрів не тільки музичного мистецтва 
(Ґаґаку, сьомьо, хейхьоку),  але й музично-театрального і   танцювального мистецтва 
(Буґаку,  Денґаку, Каґура,  Мікаґура, Санґаку, Саруґаку, Енне-но Маї та ін.).  

Витоки театру Но
Один з найдавніших придворних музично-театральних жанрів, який мав неабиякий 

вплив на становлення музичної драми Но – Буґаку5, різновид придворних музично-тан-
цювальних вистав, що виконувалися тільки при дворі японського імператора і були так 
званою «прихованою» музикою (тобто сакральною, такою, що стосувалася таїнства). 
Правильне виконання буґаку у супроводі музики стильових різновидів ґаґаку 6 було по-
кликане підтримувати, зберігати японську традицію і забезпечувати безперервність іс-
нування Всесвіту. У цьому ритуальному дійстві брали участь чотири танцівника, вбра-
ні в однакові костюми, з масками на обличчях (у такий спосіб приховувалися емоції, 
адже емоції вважалися порушенням правил етикету). Під ритмічну музику ударних і 
дерев’яних духових інструментів вони виконували одні й ті самі рухи, обертаючись до 
чотирьох сторін Світу – на Схід, Захід, Південь, Північ. Повтори в танці та музиці були 
покликані впливати на Час. Згідно з космогонічними уявленнями японців, якщо повто-
рювати одні й ті ж самі ритуальні рухи, хід часу ніколи не перерветься.

Принагідно згадаємо, як саме сприймався час у синтоїстській моделі світу. Адже 
час для давніх японців – це коло, що асоціюється з вічним  круговоротом, вічно повто-
рюваним природним циклом як уособленням  вищого порядку, незмінність якого була 
закріплена у строго регламентованій системі ритуалів7.

У 877 році вистави буґаку були поділені на танці «правої сторони» (ухо самаї-но маї, 
або ухо-буґаку) і танці «лівої сторони» ( сахо-но маї, або сахо-буґаку), які виконувалися 
на різних сценічних майданчиках, розташованих у протилежних сторонах придворного 
залу або храмового двору. Симптоматично, що вистава починалася з танцю «лівої сторо-
ни» і тільки потім починався танець «правої сторони». Відповідно, основним вектором 
рухів, жестів, поз для сахо-буґаку була лівосторонність. Тож виконавці сахо-но маї роз-
починали свій вихід на сцену зліва, відповідно танець починався з лівої ноги, а перший 
жест – з лівої руки. Так само існувала музика «лівої сторони» (саґаку), яка базувалася на 
стилях тоґаку та рін’юґаку, і, відповідно, музика «правої сторони» (уґаку), в її основі  – 
стилі комаґаку та боккайґаку. Традиційні костюми   буґаку теж відрізнялися  відповідно 
стилю танцю: для танцівників «лівої сторони» було характерне червоне вбрання, для 
танцівників «правої сторони» – костюми блакитного або ж зеленого кольору, що було 
зумовлено певним придворним церемоніальним етикетом (придворними рангами). 

Хореографія буґаку засновувалась на стриманій пластиці обмежених рухів тіла тан-
цівників, симетрії їхніх жестів, на плинному русі  специфічної ковзної ходи танцюючих. 
Повільно переміщуючись, вони утворювали чіткі геометричності лінії, ряди й танцю-
вальні фігури, що, змінюючи одна одну,  поступово розгорталися на сценічному май-
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данчику, як сувій,  формуючи особливу – лінійно-горизонтальну, ніби подовжену до без-
кінечності, до горизонту – просторовість  танцювальної пластики буґаку.  Фактично, ця 
лінійно-горизонтальна просторовість у буґаку, виражена у нескінченній  повторюваності 
рухів, поз, жестів, є площинним вираженням кола, вічного коловорота усього сущого, 
циклічності природних ритмів8. Характерно, що основним принципом організації  му-
зичної  тканини буґаку була лінеарність, яка, власне, й диктувала лінійно-горизонталь-
ний характер танцювального руху, специфічне просторове розташування танцювальних 
поз, ліній, фігур. 

Оркестрова складова буґаку виключала струнну групу інструментів, замість неї поси-
лювалась ударна група, до якої додавались  величезні, підвішені на фігурних дерев’яних 
рамах, двосторонні барабани дадайко, що  розміщувались на спеціальних помостах – 
окремо  для танців «лівої» та «правої» сторони.

Щодо загальних структурних особливостей буґаку, то вони були строго регламенто-
вані. Тричастинна форма характерна як для більшості музичних композицій буґаку, так і 
для музично-танцювального дійства буґаку в цілому: воно складалось із інструменталь-
ного вступу тьосі, танцювальних розділів-композицій омоґаку9 й танцю-відповіді тобу, 
а також інструментальної постлюдії. Структура власне танцювальних частин передбача-
ла, у свою чергу, музику виходу на сцену танцівників «лівої сторони» (сінґаку рандзьо) 
та «правої сторони» (комарандзьо). Симптоматично, що структурна організація буґаку 
зберігалась й на рівні вступу музичних інструментів: духові інструменти, як і рухи тан-
цівників у танцях «лівої сторони» і «правої сторони»,  також мали вступати  почергово, 
один за одним. 

Також до структури храмових вистав буґаку – після  інструментальної прелюдії – 
входив танець Ембу, що виконувався двома танцюристами зі списами. Вони також вихо-
дили з обох сторін сцени: один з них з’являвся зліва й виконував молитовний танець ду-
хам Неба, другий, у свою чергу, виходив з правої сторони й виконував танець духам Зем-
лі. Нарешті, обидва танцівника разом виконували танець Предкам. Загалом, усі частини 
цього ритуального дійства, що розгорталося у танці Ембу, символізували своєрідний 
обряд очищення сцени перед наступними розділами вистави – танцями «лівої» і «правої 
сторони». За ними виконувався заключний танець Тьогейсі й завершувала виставу буґаку 
інструментальна постлюдія. Таким чином, більша частина танцювальних вистав буґа-
ку структурно-композиційно вкладалася у  тричастинну форму дзьо-ха-кю10 (показовим 
прикладом такої тричастинної композиції буґаку слугує танець «Ґьодзьораку»).  

Тобто, можна говорити про церемоніальне дійство буґаку як про один з перших ори-
гінальних зразків   синкретизму  в японської придворної традиції, які згодом переросли 
у синтез його складових – музики й танцю, – що  відбувається не тільки на рівні міжви-
дової взаємодії мистецтв, але й на рівні структурно-формотворчому. 

Показово, що певна частина пластично-танцювальних елементів буґаку асимілюва-
лася в традиціях більш пізніх японських танцювальних технік, зокрема таких, що були 
складовою театральних вистав Но та Кабукі.

Ще одна синтетична форма давньої японської традиції, що згодом асимілювалася 
в драмі Но, – Денґаку (у буквальному значенні «музика рисового поля») – специфічне 
ритуальне дійство, призначенням якого було   задобрювання камі – божеств ланів. У 
давнину ці сільські дійства, зазвичай, розігрувалися на рисових полях великою кількістю 
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виконавців11 і передували сезону посадки рису або ж виконувалися напередодні Нового 
року12.

 Досить детальні описання цього обрядового дійства збереглися у древніх японських  
книгах13 і спогадах тогочасних японських можновладців. Зокрема, в одному з таких спо-
гадів засвідчується, що обрядова вистава  розігрувалася безперервно впродовж декількох 
днів і ночей і нагадувала масові шаманські ритуали камлання14. Спогади про виконання 
Денґаку у супроводі флейт і барабанів у синтоїстському храмі Удзі (в 1133 році) залишив  
також тогочасний міністр японського двору Фудзівара-но Мунетада (1062 – 1141), який у 
своєму щоденнику «Тююкі»15 зазначав, що «музичне звучання було “ неорганізованим”, 
тобто музика Денґаку не була пов’язана з акустично та метрично організованою систе-
мою придворної музики ґаґаку» [11, с. 121] (отже не відповідала слуховим уподобанням 
міністра – його «інтонаційному словнику», за Б. Асаф’євим).  

Денґаку досягло свого найвищого розквіту у ХІІ столітті (наприкінці епохи Хейан). 
У 1130 році серед найвідоміших виконавських  колективів Денґаку були дві трупи – 
Хондза («Основна трупа»), яка виступала у Кіото,  та Сіндза («Нова трупа») у м. Нара, 
основу яких складали професійні виконавці денґаку-хосі, тобто «монахи Денґаку»). Вже 
через сто років (у кінці ХІІІ ст.) ритуальні вистави Денґаку, у рамках яких розігрувалися 
п’єси з розвинутим драматичним сюжетом, а також п’єси-фарси Кьоген  (Денґаку цього 
періоду базувалися на мистецтві наслідування мономане), були найбільш популярними 
й часто виконуваними на храмових святах середньовічної  Японії. Згодом, у період Му-
роматі (ХІV  – початок ХV ст.), Денґаку були об’єднані із Саруґаку. І, нарешті, Каннамі 
Кійоцугу (1333 – 1384), батько видатного теоретика мистецтва театру Но (Ноґаку) Дзеа-
мі Мотокійо, об’єднав ритуальні вистави Денґаку з Ноґаку.

Цим об’єднанням пояснюється й зміна у назві  драми Но, яка сталася у  процесі 
формування цієї театральної традиції, що було пов’язано з її генезою – походженням 
від жанрів Денґаку та Саруґаку.  Адже спочатку  й сама назва  драми була подвійною – 
Денґаку-но Но та Саруґаку-но Но.  

Симптоматично, також, що, як зазначає відома російська дослідниця японської му-
зично-театральної культури, музикознавець, етномузиколог М. Єсипова, японський тер-
мін «Но» (япон. Ha) міг етимологічно походити від китайського «Но» (кит. Nuo),  хоча  
їхні написання було дещо різними, адже позначалися різними ієрогліфами (китайське 
«Nuo» та японське «Ha»). «Но» («Nuo») – назва древнього даоського новорічного екзо-
рцистського ритуального  дійства, під час якого здійснювалось вигнання демонів хворо-
би, відомого в Японії, як На, або На-но мацурі.  Дійова особа, що виганяла злих духів, 
виступала у медвежій шкурі й символізувала Жовтого імператора Хуанді, кланове ім’я 
якого було «Ведмідь»; звідси ще одна  назва цього екзорцистського ритуалу  – Ненюе 
(nengyue) – «ведмежа музика». Цікаво, що персональне ім’я Хуанді означало «Мавпа», 
тож  звідси, гіпотетично, й назва жанру японського Саруґаку  [див.: 11, с. 172, 190].

Саруґаку (у перекладі з японської – «музика мавп», «мавп’яча музична вистава») – 
ще один, споріднений з  Санґаку, різновид древніх японських народних музично-теа-
тралізованих вистав (у Саруґаку також можна знайти елементи Ґіґаку та Каґура). Своє 
походження Саруґаку ведуть від древньокитайських музично-театральних вистав «Бай-
сі» («Тисяча ігор»)   епохи Тан  (з VII ст. були відомі як Саньюе). Їхньою складовою час-
тиною були так звані «Ігри мавп», або «Ігри з мавпами» (цілком логічно, що виконавці  
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цих  ігор  виступали у масках мавп), які в свою чергу потрапили в Китай з східного Тур-
кестану16. Парадоксально, що у країні, де «Танець мавп» був надзвичайно популярним, 
самих мавп ніколи не було. Тож дослідники вважають, що коріння цього різновиду му-
зично-театрального мистецтва слід шукати у міфах і мистецтві Древньої Індії, де культ 
поклоніння Хануману та мавпам був дуже розвиненим 17.

В ХІ столітті у середньовічній Японії були розповсюджені Саруґаку з комічними 
сценками, які розігрувалися уже професійними акторами 18 під час релігійних свят. Тіль-
ки у м. Нара при монастирі Кофукудзі існувало чотири професійні трупи Саруґаку, які 
також виступали в синтоїстському храмі в Касуга. Наприкінці ХІІ століття п’єси Сару-
ґаку складалися з гумористичних діалогів, побудованих за принципом гри слів, коміч-
них танців з елементами імпровізації, а також сценок, в яких  декілька артистів,  па-
ралельно з власне акторською грою, застосовували елементи придворного  мистецтва. 
Обов’язковою частиною вистави Саруґаку також був древній за походженням танець 
кусемаї, характерною ознакою якого була чітка, пружна ритміка. 

Збереглися документальні свідоцтва включення п’єс Саруґаку в програму придво-
рних танцювальних вистав Буґаку (хроніка «Буґаку йороку», ХІІ ст.), а також перелік 
п’єс, які виконувалися в програмах Буґаку в рамках буддійських свят і церемоніалів  
впродовж 928 – 1147 рр. У своєму трактаті  Сінсаруґакукі» («Записки про нові Саруґа-
ку», 1055 р.) придворний дослідник Фудзівара-но Акіхіра зазначав, що у вистави Саруґа-
ку, які виконувалися по за імператорським палацом, окрім основних складників (музики, 
танцювальної пластики, власне драматичної дії), вводилися також елементи циркового 
мистецтва (магічні трюки – норондзі), лялькові вистави (китайського або східно-туркес-
тантського походження куцуґу мавасі), танець карлика (хікіхіто-но Маї), а також фор-
ми, запозичені з інших музично-театральних вистав, наприклад, – танець-пісня Денґаку 
[див.: 11, с. 193].

Характерно, що музично-театралізовані вистави Саруґаку в процесі своєї еволюції 
зазнали значних структурних змін і, в решті решт, трансформувалися у своєрідну «пра-
форму» музичної драми Но – так звану «Саруґаку-но Но». У ХІІ – ХІІІ ст. значно збіль-
шилась кількість акторських труп Саруґаку. Так, у ХІІІ ст. серед провідних труп значи-
лися трупи Ямато-Саруґаку та Омі-Саруґаку, а  найбільш відомим актором Саруґаку-но 
Но був Дзоамі (впродовж 1394 – 1427).  Показово, що актором трупи Саруґаку-но Но при 
храмі Касуґа (провінція Ямато) був Кан’амі Кійоцуґу (1333 – 1384), батько видатного те-
оретика мистецтва Но Дзеамі Мотокійо та  основоположник музичної драми Но.  Власне, 
саме Кан’амі Кійоцуґу  увів до структури вистави Но танець кусемаї.

Загалом, дослідники знаходять багато стилістичних відповідностей між  древніми 
японськими театрально-музичними  виставами Саруґаку та різновидом синтоїстської 
музичної вистави Каґура – Ідзумо-каґура, які у давнину розігрувалася при храмі Ідзумо, 
а у нинішні часи продовжують виконуватися у південних і західних провінціях Японії.

Необхідно згадати ще декілька різновидів Саруґаку, до яких належать  вистави хра-
мових заклинателів-екзорцистів Сюсі, а також своєрідні магічні музично-танцювальні 
вистави в масках «Окіна» («Старець»). Показово, що саме вистави «Окіна», які розі-
грувалися на честь божеств-камі та супроводжувалися співом хору та інструментальним 
ансамблем (хаясі) у складі флейт і барабанів, з часом були запозичені – як вступна моли-
товна п’єса – спочатку у структуру  музичої драми Но, а згодом – у театр Кабукі. 
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Яскравим взірцем японської середньовічної буддійської храмової музично-драма-
тичної вистави в масках зі співом і танцями, що також багато в чому вплинув на форму-
вання класичного японського театру музичної  драми Но, був своєрідний жанр Енне-но 
Маї («Танець “Многая літа”»; датується ХІІ століттям), який отримав найбільше розпо-
всюдження в епохи Камакура та Муроматі.  Характерно, що Енне-но Маї, чиї дидактичні 
сюжети були запозичені з міфів, японської та китайської класичної літератури,  викону-
вались після богослужінь у буддійських храмах виключно чоловіками – монахами або ж 
отроками-послушниками при цих храмах. 

До структури Енне-но Маї входили  вокально-інструментальні номери (наприклад, 
«Етенраку-утамоно», що є запозиченням відомої композиції  придворної музики тоґа-
ку)  і танцювальні епізоди, стилістика яких  апелює до придворних танцювальних ви-
став Буґаку. Ще одна  невід’ємна складова  музично-драматично-танцювального синтезу 
Енне-но Маї – своєрідна  речитативна манера декламації, заснована на  специфічних 
голосових модуляціях. Симптоматично, що саме модуляційна декламація Енне-но Маї 
вплинула на особливості вокального інтонування (йокьоку) музичної драми Но.

Музично-драматична традиція Енне-но Маї не згасла із закінченням періоду серед-
ньовіччя, а продовжувала  розвиватися аж до періоду Едо. Головним місцем зосеред-
ження цього мистецтва був храм Мьоракудзі, розташований на горі Тономіне: саме там 
монахами був складений збірник «Теммомбо» («Книга ери Теммон»), куди увійшли    
тексти 52-х п’єс Енне-но Маї.

У ХХ столітті центр осередку одного з різновидів мистецтва Енне-но Маї – Енне-но 
Но – був пов’язаний з монастирем Моцудзі у Хіраідзумі (префектура Тохоку). Стиліс-
тичні особливості виконання згадуваних Енне-но Но мають спільні риси з традицією 
виконання Енне-но Маї періоду Камакура і структурно відповідають музичній драмі Но, 
однак ритмоінтонаційно вони, скоріше, наближуються до танцювальної музично-драма-
тичної балади Ковака (однак, все ж таки, з опорою на основні принципи модуляційної 
декламації йокьоку).

Симптоматично, що подібні музично-драматичні вистави в масках зі співом і тан-
цями Енне-но Маї, окрім Японії, були також розповсюджені у Древньому Китаї в епоху 
Тан.

Історія виникнення музичної драми Но
Виникнення музичної драми Но пов’язано з ім’ям його засновника Кан’амі Кійоцугу 

(1333 – 1384), однак філософсько-естетичним та теоретичним обґрунтування  мистецтво 
Но зобов’язано його синові, Дзеамі Мотокійо 19 (1363 – 1444),  у трактатах якого містять-
ся основні принципи Но: 1) високий ступінь канонізації усіх складників-компонентів, що 
входять до структури синтетичної музичної драми (музичного, драматичного, пластич-
но-танцювального); 2) взаємообумовленість усіх компонентів цілого, їх чітка внутрішня 
координація, але разом з тим – імпровізаційна свобода у манері й характері виконання, 
що залежала від багатьох факторів (пори року, часу доби,  особливостей місцевості, де 
розігрувалася вистава тощо). 

Показово, що у трактатах Дзеамі, які відносяться до категорії хіден – так званого 
зібрання «тайних традицій» або «секретних знань», «секретів» мистецтва Но20 (вони 
передавалися за спадком наступникам театральної традиції Дзеамі, тобто, найближчим 
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родичам  та учням-спадкоємцям, тож  були відомі спочатку  тільки  в акторському серед-
овищі), містяться не тільки основні закони музичної драми Но, але й їхнє естетико-фі-
лософське обґрунтування. Фактично, трактати Дзеамі є віддзеркаленням його універса-
лізму – глибоких знань як у сфері філософії (древньо-китайської та древньоіндійської), 
естетики древньоійндійського театрального мистецтва, класичної літератури (китайської 
та японської), так, власне, й у сфері придворного і народного музичного, музично-теа-
трального, танцювального мистецтва Японії, буддійської музики, а також теорії музики 
(древньо-китайської та японської).

Отже,   вчення  Дзеамі Мотокійо, присвячене театральній традиції Но, виходить дале-
ко за межі суто теоретичного обґрунтування основних принципів Но: воно є всеосяжним 
«… естетико-містичним вченням про способи пізнання  за допомогою  практики Но та 
наступного перетворення у відповідності із законами світової гармонії» [11, с.114 –115]. 

На ранньому етапі свого існування вистави театру Но були пов’язані з богослужбо-
вою практикою, виконувалися після богослужіння у буддійських  (пізніше – синтоїст-
ських) храмах, монастирях і були обов’язковою частиною свята, присвяченого поминан-
ню душ предків. Симптоматично, що вечірні вистави починалися з вечора (з настанням 
темряви), аби закінчитися саме на сході сонця. Відповідно, денні вистави закінчувалися 
із заходом сонця. 

Спочатку виконання повної програми Но, яка включала цикл з п’яти п’єс (що від-
повідали певним категоріям і виконувалися у певному порядку:  після третьої п’єси 
обов’язково виконувався суто розмовний комічний фарс Кьоген), продовжувалося де-
кілька днів або ж тижнів поспіль. П’ятичастинна структура циклу п’єс Но була не випад-
ковою, адже відповідала основам дзен-буддійської філософії  напряму сото, що виража-
лася в так званій теорії «п’яти стадій» (гоїсецу)  – п’яти рівнях осягення (послідовником 
саме цього напряму дзен-буддизму був Дзеамі). 

Однак в особливих випадках – на великі буддійські свята (на Новий рік та у поми-
нальні дні) – виконувався цикл Но з семи п’єс, який за своєю структурою дещо відріз-
нявся від п’ятичастинного. Так, відразу змінювався порядок п’єс у циклі: першою йшла 
вставна (добавлена) музично-танцювальна молитовна п’єса «Окіна» («Старець», інша 
назва – «Каміута» – «Пісня Камі», або «Божественна пісня») 21, яка зберегла у собі відби-
ток магічного синтоїзму.  До її складу входили три молитовно-ритуальні танці  «Самбан» 
(у букв. перекладі – «три  ритуали»): благання про мир («Тітіно-дзьо»),  про родючість 
(«Окіна»), про довголіття («Самба-саруґаку). В кінці семичастинного циклу Но також 
добавлялася  п’єса «Сю ген-Но» («Хвалебне Но»).

Художня естетика музичного театру Но найбільш повно відповідає буддійському сві-
тоспогляданню, а саме,  філософії дзен-буддизму. В основу художньої концепції традиції 
Но покладено сформульовані Дзеамі у його трактатах «Переказ про квітку стилю», «Ка-
денсьо» («Спадкоємність квітки», або «Фусі каден»; (1400 – 1418), «поняття-категорії 
юген («прихована, містична краса», недоговореність) і хана («квітка», «зерно квітки – у 
душі актора, художника»). Додамо, що трактат Дзеамі «Переказ про квітку стилю» є й до 
нині своєрідною «біблією» театрального мистецтва, що передавалася від часів Дзеамі з 
покоління в покоління в акторському середовищі Японії. Це книга про таїну краси, про 
мистецтво наслідування природі речей задля досягнення високого психологічного ступе-
ню перевтілення актора, так необхідного для художнього методу Но. 
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Традиційний склад театру Но, який склався ще при Дзеамі, є суто чоловічим. І лише 
наприкінці ХХ століття жінки увійшли до складу труп Но (з’явилася навіть жіноча шко-
ла Но). У виставі Но беруть участь два провідних актора – сіте (у букв. перекладі – ді-
яти; завжди виступає у масці), та вакі (у букв. перекладі – «боковий»; якщо виступає у 
ролі жінки, то теж у масці), два – три другорядних актора (виступають без масок і без 
гриму).  Іноді у виставу вводиться актор-дитина коката і хор дзі (або дзіутаї; від дзі – 
«земля» та  утаї  – «спів», тобто, «ті, що співають на землі»), до складу якого входять 8 – 
12 співаків, а також малий інструментальний ансамбль хаясі. Симптоматично, що місця 
на підмостках сцени для хористів і музикантів ансамблю хаясі суворо регламентовані. 

Театр Но – суто умовний театр. Актор Но має бути максимально інтелектуальним 
і сповненим пафосу. Обличчя актора сховане під маскою, яка виражає внутрішній світ 
носія маски і є своєрідним посередником-провідником між актором і вищими силами. 
Грим у театрі Кабукі додає акторові динамічної декоративності, перебільшення. І маска 
(яка з часом зменшувалася), і грим  підсилюють  значимість  внутрішнього жесту актора, 
який народжується із стриманості тіла та напруги душі. Загалом актори Но обмежені у 
жестикуляції, позбавлені буденної  пластики руху. Натомість свідома стриманість кож-
ного жесту, пози, руху (актори Но рухаються шаркаючи, не відриваючи п’ят від полу 22)
акумулюють внутрішній поетичний космос актора: з-під маски він дивиться на себе очи-
ма драматурга і глядача.

Вистави Но відбуваються на  спеціально збудованих для цього сценах,    розташо-
ваних під дахом і піднятих над землею, та помості для виходу акторів, що йде вбік від 
сцени (подібність у розташуванні сценічного простору простежується  і в будові  сцени 
театру Кабукі). Характерно, що на заднику декорації завжди зображується сосна як сим-
вол довголіття та процвітання. 

Підготовка до вистави Но була досить специфічною. Виконанню вистав Но переду-
вав певний ритуал духовного та тілесного очищення, якого дотримувався головний актор 
сіте,  вживаючи за тиждень до вистави тільки особливу їжу. Нині актор амплуа  сіте теж 
дотримується цього правила, якщо готується до ролі у п’єсі «Окіна». Симптоматично та-
кож, що у  залежності від місцевості, пори року або часу доби (від того, де і коли відбува-
лася  вистава Но), акторські манера і характер виконання зазнавали певних змін, що було 
пов’язано з натурфілософською концепцією дзен-будизму, яка вимагала «відповідності з 
божественними силами» для досягнення світової гармонії. П’єса «Окіна» виконувалася 
у супроводі музичного ансамблю хаясі,  до складу якого у цьому випадку входили одразу 
три барабани коцудзумі. 

Більш пізня театральна традиція Кабукі, який був «театром міської буржуазії» [див.: 
11, с. 130], теж зазнала певних впливів традиції Но: у вистави Кабукі були введені запо-
зичені з театру Но інструментальний ансамбль хаясі (який відрізнявся особливою мовою 
«голосових жестів-вигуків» барабанщиків какегое), а також  ряд музичних композицій 
(так само взятих з театру Но), серед них  –  молитовна п’єса «Окіна», що слугувала 
специфічним зачином вистав, приурочених до якихось особливих урочистостей та свят.  
Особливості включення танців і танцювальних сцен до вистав Кабукі також запозичені 
із сценічної практики музичних драм  Но та Дзьорурі.  
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 Універсальний   для традиційного японського мистецтва
закон дзьо-ха-кю та його прояв у  традиції музичної драми Но

У цілому, структурно-композиційна організація вистави в театральній традиції Но, 
так само, як і в театрі Кабукі та Дзьорурі,  відповідає принципам  закону дзьо-ха-кю, який 
визначає динамічний розвиток дії – хакобі. Так,  перша фаза дзьо (повільно) включає два 
розділи окі та мітіюкі, друга фаза ха (більш швидко)  – кудокі та одорідзі, третя фаза кю 
(ще більш швидко) – тірасі й дангіре. 

Симптоматично, що дзьо-ха-кю, теоретично й естетично розроблений у середньо-
вічних японських трактатах як основний принцип композиційної організації («закон ди-
намічної прогресії»), спрацьовує в усіх сферах   традиційного японського мистецтва – у 
музиці, танцювальному мистецтві, в  різних видах музично-театрального мистецтва, а 
також у поезії, риториці, живописі, каліграфії й, навіть, у мистецтві чайної церемонії 
(тя-но ю) та мистецтві ікебани [див.: 11, с. 110]. Зазначимо, що своєрідним аналогом 
дзьо-ха-кю в європейському мистецтві є принцип золотого перетину. 

Виникнення терміну дзьо-ха-кю та його теоретичне осмислення  пов’язано з музи-
кою ґаґаку, а саме з формою танцювальних композицій  Буґаку, які складалися з трьох 
частин-розділів: інтродукції дзьо, експозиції ха, заключної частини кю.

Характерно, що у Буґаку дзьо-ха-кю не тільки структурно  організує танцювальну 
композицію, але й, одночасно, є принципом просторової побудови сценічної дії. Так, у 
частині дзьо, фактично, візуалізується  розгортання музично-танцювальної пластики у 
просторі: танцівник, ніби повільно розгортаючи сувій,  поступово, рух за  рухом, під му-
зику супроводу   пересувається до центру сцени. У японській музично-театрально-тан-
цювальній  традиції  «це осмислюється як “з’ява”» [11, с. 110] 23. У цілому, дія дзьо-ха-кю 
у композиціях Буґаку та ґаґаку виявляє себе у структурі  несиметричної безрепризної  
тричастинної форми АВС (а іноді, й у більш складних чотирьохчастинних формах).  По-
казово, що універсальний для японської традиції закон дзьо-ха-кю, також притаманний й 
музиці буддійських наспівів, був обґрунтований у трактаті «Сьомьо йодзінсю» теорети-
ком Танті (1163 – бл. 1240) «як закон, що регулює темподинамічну сторону виконання» 
[11, с. 110]. За Танті, до  сфери  поняття «дзьо» увійшли наспіви з нерегулярною метри-
кою, які виконувалися у повільному темпі, а до частин ха та кю, відповідно, – наспіви  з 
регулярною метрикою, виконувані у більш швидкому темпі з поступовим прискоренням. 
Показово, що сформульований Танті у його трактаті  «Сьомьо йодзінсю»  новий аспект  
осмислення закону дзьо-ха-кю  – з точки зору темподинаміки виконання – знайшов своє 
практичне застосування не тільки в теорії буддійських наспівів, але й у практиці вико-
нання як ґаґаку, так і Буґаку. 

Таким чином,  принцип дзьо-ха-кю  охоплює не тільки структурний,  формотворчий 
рівень (техніку часопросторового розгортання), а й темподинамічний рівень, в якому 
розділу дзьо відповідає повільне виконання, розділу ха – більш швидке, розділу кю – ще 
більш швидке (з прискоренням).     

Стосовно музичного ряду театру Но закон дзьо-ха-кю  був теоретично, естетично 
та філософськи  розроблений Дзеамі Мотокійо (1363 – 1444) у його трактаті «Носаку-
сьо» («Записи про створення Но»). У музиці театральної традиції Но закону дзьо-ха-кю, 
який одночасно охоплює як   сферу формоутворення, так і сферу темподинаміки, підпо-
рядковані усі рівні композиційного розгортання – структурні особливості, послідовність 
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етапів-фаз процесу становлення музичної форми, швидкість, тобто,  часопросторові 
принципи формоутворення. 

Таким чином, дія закону дзьо-ха-кю у музичній драмі Но охоплює і    рівні роз-
гортання щонайменших структурних елементів музики (ритмоінтонаційної моделі) та 
окремих  розділів (данів) кожної з музичних композицій вистави, і  рівень розгортання 
кожної окремої музичної п’єси вистави Но, яка вкладається у форму годан. Годан, у свою 
чергу,  складається з 5-ти данів; 1-й дан утворює  першу фазу розвитку дзьо, 2-й, 3-й, 
4-й – фазу ха, 5-й – останню фазу кю). Принципам дзьо-ха-кю також  підпорядкована чіт-
ка послідовність цих музичних композицій (п’єс) у п’ятичастинному музичному циклі 
спектаклю Но.

Універсалізм закону дзьо-ха-кю діє як на рівні кожної зі складових синтезу вистави 
Но – вокальної (йокьоку) та інструментальної музики (хаясі), танцювально-пластичного 
й суто драматичного ряду, – так і на рівні щонайменшого пластичного руху, ступання, 
жесту, пози. Дзьо-ха-кю координує усі пластичні структури  вистави – від структур окре-
мої сцени, п’єси,  окремого акту дії до усього циклу й загальної структури спектаклю  
Но 24. 

Ще одна важлива особливість прояву  закону дзьо-ха-кю: він здатен    керувати не 
тільки структурним формоутворенням на різних рівнях, але й  впливати на процес на-
родження та створення нових структур. Так, остання  фаза «кю» з тріади дзьо-ха-кю, 
фактично, є зерном-поштовхом до зародження нової структури-тріади. «Така пульсуюча 
динамічна структура цілого, як зазначає М. Єсипова, – з одного боку забезпечує довге 
розгортання, роблячи майже непомітним стискання у часовому розгортанні форми, а з 
іншого – створює логічну завершеність кожної структурної одиниці на різних масштаб-
них рівнях, що дозволяє відмовитись (у разі необхідності) від будь-яких ланцюгів ком-
позиції ( не розбиваючи, однак, загальну модель годан), не порушуючи архітектонічної 
рівноваги усієї структури» [11, с. 111].

Вселенський універсалізм прояву закону «динамічної прогресії» був філософські об-
ґрунтований у трактатах Дзеамі: «Усе має ступені дзьо-ха-кю, тож Но їх наслідує» [цит. 
за: 11, с.111]. Всеосяжний характер цього закону Дзеамі виводить з древньокитайської 
тріади  Небо – Земля – Людина (кит. Тянь – Ді – Жень, япон. Тен – Ті – Дзвін), у якій, 
фактично, сконцентрована уся світобудова, увесь всесвіт, а також головні ідеї філософії 
і-цзін (іцзінізму). Нагадаємо, що головними постулатами  філософії і-цзін  є вічні мінли-
вість і рух по колу, круговерть усього сущого, – тобто вічне становлення, рух як процес. 

 Дзьо-ха-кю також охоплює традиційні буддійські уявлення щодо процесів одвічних 
змін у всесвіті, так звані «сьо-дзю-і-міцу» («народження – перебування – змінювання – 
руйнування»), синтоїстські уявлення про трьохфазову  (тріадну)  циклічність становлен-
ня  як процесу розвитку – «уму – нару – сину» («уму» – це народження «як перехід із 
прихованого світу у видимий»; «нару» – становлення; «сину» – смерть «як перехід із ви-
димого світу у прихований»), а також уявлення про трьохфазову природу  змінення руху 
як  становлення  (нару) – розвиток – мусубі (вузол)  [11, с. 111].

Отже, осмислений у трактатах Дзеамі універсальний закон дзьо-ха-кю,  є нічим ін-
шим,  як «…фундаментальною традиційною японською концепцією часу» [11; 9; 3; 15; 
16; 18; 21; 22].  
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   Перенесений з театральної традиції Но (ноґаку) у музичний ляльковий театр Дзьо-
рурі, універсальний принцип «динамічної прогресії» дзьо-ха-кю  визначав загальну ди-
наміку розвитку дії вистави (хакобі), а також основні   фази у структурі п’єс Дзьорурі.  

Характерно, що у теорії та практиці Дзьорурі закон дзьо-ха-кю осмислюється по-
двійно – як закон сценічного розвитку та як закон, що регулює емоційно-естетичний « 
градус»  лялькової драми.  

Нарешті, на найвищому рівні, у цілісній системі вистави у театрально-музично-тан-
цювальній традиції Но дзьо-ха-кю виконує функцію своєрідного посередника міжви-
дової взаємодії та синтезу різних мистецтв, поєднуючи їх за єдиними універсальними 
принципами темподинамічної прогресії та формотворення.

Окремі структурні, композиційні принципи, а також особливості пластики руху, жес-
ту, пози, притаманні японським традиційним музично-театрально-пластичним формам 
(зокрема, театральній традиції Но), були запозичені  такими видатними хореографами 
ХХ століття, як Джордж  Баланчін  (балет «Буґаку» Т. Маютзумі),  Моріс Бежар (балети 
«Кабукі», «Куразука» П. Мімрана, Т. Маютзумі, Ю. Ле Бара), а також сучасним хореогра-
фом українського походження Олексієм Ратманським (балет «Кабукі: Сни про Японію»  
на музику японського ансамблю «Кода»). 

Загалом, особливості музично-театрально-пластичного синтезу  японської театраль-
ної традиції багато в чому вплинули на процеси інтеграційної взаємодії різних художніх 
систем (музики, танцю, пантоміми, елементів драматичної дії, живопису) сучасного ба-
летно-танцювального мистецтва,   і надто, на пошуки нової пластики  у його численних  
мікстових формах  – крізь призму естетики й стилістики пластичного театру.
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Примітки

1 «Натьяшастра» (трактат створювався впродовж багатьох століть і остаточно 
сформувався у 1-ших ст. н. е.) у перекладі з санскриту звучить як «Трактат про драму, 
музику і танець», а самий термін «натья» означає єдність драми, музики і танцю [див.: 
20,  с. 18].     

2  Датується  ХІІІ ст. Поняття «сангіт» означає поєднання співу, танцю та інстру-
ментальної музики [див.:  2, с. 513 – 514].
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3  Специфікою індійського театрального мистецтва (від самих витоків) є іманент-
на синтетичність театральних форм, де усі складники синтезу перебувають у нерозрив-
ній єдності: слово, танець, міміка, пантоміма  злиті у міцному сплаві з музикою.   

4  Важливим структуруючим та інтегративним чинником усіх мистецтв – музики, 
живопису, поезії у синтетичних формах давнього Китаю – був ритм: як універсальний 
«ритм природи» і як «душевний ритм» (що виступав як душа руху)  [13,с. 161]. Власне, 
ритм як душа руху визначав сутність терміна «юе» (який згадується в древніх трактатах 
12 – 4 ст. до н. е., пізніше застосовуватиметься виключно по відношенню до музики). 
«Юе» охоплював складне синтетичне явище – поєднання ритуалу, танцю, поезії, жи-
вопису, архітектури – і мав стосунок до всієї «ритмічно організованої, святкової сфери 
життя» [4, с. 808].  

5  Музично-танцювальні вистави буґаку ведуть своє походження від придворних 
танців Китаю епохи Тан, а також танців Кореї. Однак певна частина композицій буґаку 
походить від ґіґаку (дослівно – віртуозна музична вистава) – древньояпонських буддист-
ських музично-танцювальних і драматичних вистав у масках, що, у свою чергу, мають 
своє коріння у древньоіндійських ритуальних музично-драматичних виставах, які розі-
грувалися у рамках обряду пуджа («підношення Будді») [див.:  11, с. 69 – 71,  90 – 92].

6   Своєрідний синтетичний жанр музично-театрального мистецтва ґаґаку   (в 
буквальному перекладі – витончена / досконала музика) – як сукупність різних жанрово-
стильових видів ансамблевої та оркестрової  придворної музичної традиції та музично-
танцювальних вистав – виник у старовинній культурі Японії  майже 1400 років тому 
[див.: 11, с. 77 – 86; 14].   

7  Показово, що й у давньому Китаї  час також сприймався як «… коло, вже зна-
йоме нам з інших варіантів священних моделей, коло Вічності. Усе, що було, повторить-
ся: пори року, дні та ночі, заходи та сходи сонця та місяця, династичні цикли. Так само 
непорушне повторення раз і назавжди уставленого порядку буття після смерті: перетво-
рення  у духів предків, в хранителів Порядку, визначеного великим Небом» [3, с. 298]. 

8  Така пластична модель взагалі була характерною для найдревніших форм рит-
міко-кінетичних дійств, у яких циклічні природні ритми – зміни дня і ночі, сонця і мі-
сяця, пор року, – знаходили своє пластичне вираження у хороводах, кругових ходіннях. 
Однак, «… саме коло уявлялося площинно, у вигляді  окремих обмежених відрізків про-
стору» [23, с. 124].

9  У букв. перекладі – «благородна музика».
10  Детально про форму дзьо-ха-кю йдеться  на с. 14 –18 репрезентованої статті. 
11  У дійстві брали участь понад 70 учасників, серед яких були музиканти – ви-

конавці на флейтах та  ударних інструментах (характерний інструмент – тріскачка сурі-
дзасара).

12  Характерно, що в древній японській традиції виконання ритуальної музики 
існувало суворе дотримування сезонної відповідності ладової висотності, тобто тій чи 
іншій порі року відповідало певне висотне положення ладу, яке  – за каноном – зміню-
валося кожного місяця на цілий тон системи люй-люй, прийнятої на той час у японській 
музиці.  Дванадцятитоновий рівномірно темперований строй  системи люй-люй  вико-
ристовувався у релігійній та придворній музиці не тільки Японії, але також у музиці усіх 
країн Східної Азії та В’єтнаму. В Японію вже в остаточно сформованому вигляді сис-
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тема люй-люй потрапила з Китаю епохи Тан; одночасно японська традиція збагатилася 
китайською системою  мір і терезів (629 – 641 рр.), а також усім музично-теоретичним 
комплексом системи ґаґаку, теж запозиченим з Китаю (у японському перекладі ця систе-
ма отримала назву Дзюніріцу) [див.: 24, с. 257 – 272;  8, с. 44 – 51].

13  У трактаті «Ейгамоногатарі», упорядкованому в  1028 – 1107 рр.
14   Цей спогад з описом ритуального дійства Денґаку, яке відбувалося у 1096 році 

у древній столиці Японії Кіото, залишив придворний Ое-но Масафуса.
15  У перекладі – «Записки правого міністра».
16  Точніше, «Ігри мавп» вели своє походження від східно-туркестанського князів-

ства Куча (Цюці).
17   Культ мавп, які (за міфами) були наділені магічною силою зцілення від тяжких 

хвороб і втілювали найкращі якості (благородство, справедливість тощо), розповсюдив-
ся з Древньої Індії через Східний Туркестан на інші країни Східної та Південно-Східної 
Азії. Цікаво, що на острові Балі в Індонезії донині розповсюджене древнє театрально-
музичне дійство «Пісня мавп» («Чак»), у якому чоловічий хор не тільки співає, але й 
одночасно, танцює,  імітуючи рухи мавп під ритмічний акомпанемент  вигуків «чак-чак» 
[див.:  11, с.  193].

18  Професійні актори Саруґаку мали назву хосібара (від хосі – «монах»),  хоча 
монахами не були.

19  Видатний представник японського музично-театральної і, ширше, світової тра-
диції, актор, режисер, драматург, музикант, Дзеамі (більш рання форма вимови Сеамі) 
Мотокійо (бл. 1363 – бл. 1443) залишився в історії світового театрального мистецтва як 
творець естетики та теорії музичної драми Но і надто – теорії японського традиційного 
театрального мистецтва, укоріненого у традицію дзен-буддизму напрямку сото. Дзеамі  
Мотокійо походив з родини професійного актора і драматурга Кан’амі Кійоцугу Мійо-
мару (1333 – 1384), засновника музичної драми Но та фундатора театру Кандзедза (від 
його  дитячого імені Кандзе), який, у свою чергу, був сином самурая з провінції Іга. Після 
смерті батька Дзеамі Мотокійо очолив театральну трупу Кандзедза. У 1434 р. Дзеамі був 
засланий на острів Садо у зв’язку зі зміною влади одного сьогуна іншим та відмовою 
актора віддати свої трактати, які містили зведення секретів мистецтва Но, іншому ак-
тору-конкуренту Он’амі  (племіннику Дзеамі). У 1436 р. Дзеамі повернувся. У 1422 р., 
прийнявши постриг (його нове монарше ім’я  Сіокі Кійосі), передав трупу старшому 
сину Нагао Дзюро Мотомаса (1394 – 1432), талановитому актору. Останні роки життя 
Дзеамі були пов’язані з м. Кіото, де він жив у будинку свого зятя. Похований Дзеамі у 
храмі Фугандзі провінції Яма то (посмертне ім’я Сіо Дземмон). Учнем і продовжувачем 
театральної традиції Дзеамі став його зять, видатний актор,  теоретик  музичної драми 
Но, засновник власної  школи  Компару Удзінобу Дзентіку (1405 – 1468), якому Дзеамі 
залишив рукописи усіх своїх трактатів (зважаючи на передчасну смерть  старшого сина 
Нагао Дзюро Мотомаса).

Літературний-науковий спадок Дзеамі налічує 100 п’єс для театру Но, серед них най-
більш популярні: «Такасаго», «Кійоцуне», Аоі-но уе», «Коіно ононі», а також 24 трак-
тати (3 загублені), серед яких «Каденсьо» («Спадкоємність квітки»), або «Фусі каден» 
(1400 – 1418), «Какьо» («Дзеркало квітки», 1418 – 1424), «Югаку сюдофукен» («Погляди 
на стиль і на шляхи пізнання розважального мистецтва»), «Мікадо» («Шлях досяген-
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ня квітки», 1420), «Киї сідай» («Дев’ять ступенів досконалості», після 1421), «Нікьо-
ку сантай едзу» («Замальовка про дві мелодії та три форми», 1421), «Хатідзьо каден-
сьо», Носакусьо» («Вказівки до створення Но», інша назва «Сандо» – «Три шляхи»), 
«Кьокудзуке-но сьо» («Канон мелодики», бл. 1430), «Саруґаку дангі» (1430), «Сюдосьо» 
(«Канон осягнення Шляху», 1431). Частина трактатів Дзеамі, присвячених мистецтву 
Но,  видавалася у 16 – 17ст. Так, 16 трактатів «Хатідзьо каденсьо» були видані у період 
Кейтьо (1596 – 1615) та Генва (Генна, 1615 – 1624): вважається, що всі вони були скомпі-
льовані ще у перод Муроматі одним з акторів театру Но, який володів мистецтвом чоти-
рьох виконавських шкіл Но (кандзерю, компарурю, хосорю, конгорю). У 1909 р. зібрання 
трактатів «Хатідзьо каденсьо»  було видано Йо Того під егідою Асоціації Но (заснована 
у 1896). До більш пізніх видань належать «Дзеамі дзюрокубу сю» («Шістнадцять тракта-
тів» Дзеамі), які  видав Н. Асадзі у Токіо у 1940 та 1963 рр. та ін. [див.: 6; 7].   

20   Цікаво, що традиція передачі «секретних знань» або «секретів майстернос-
ті» (хіден), яка виникла у сфері придворної музики орієнтовно в епоху Хейан, розпо-
всюджувалася також і на інші мистецтва й галузі знань – на придворну аристократичну 
поезію епохи Хейан, на літературну оповідну прозу, на правила віршування, спеціаль-
ної розмітки ієрогліфічних текстів, тлумачень окремих частин текстів, різних заборон, 
пов’язаних із уживанням певних слів  (назв рослин, трав, квітів, птахів тощо). Головною 
особливістю оволодіння цими тайними знаннями та секретами майстерності була спад-
ковість: вони  передавалися від батька до сина, від учителя до учня. Симптоматично, що 
ця традиція  утаємниченості, секретності у різних видах знань робила недоступними для 
інших прошарків суспільства (широкого кола японських обивателів) існуючі у вузьких 
колах літературні, науково-теоретичні джерела. Так само система передачі тайних знань 
працювала і в японському музично-виконавському мистецтві, де знання передавалися у 
рамках одного роду (від батька до старшого сина), і в японській театральній традиції – у 
театрах Но, Дзьорурі (Бунраку), Кабукі, а також у таких традиційних японських мисте-
цтвах, як мистецтво чайної церемонії (садо) або мистецтво ікебани. Передача секретів 
майстерності в японській музично-танцювально-театральній традиції, в інших япон-
ських мистецтвах і ремеслах, а також у науці і техніці  позначається терміном «хіден». 
До категорії «тайних знань» – хіден – належить й вчення про акторську майстерність, 
автором якого є видатний теоретик музичної драми Но Дзеамі Мотокійо [див.: 17, с. 
151 – 158;  11, с. 240 – 242; 12].   

21  Показово, що до традиції Но магічні вистави «Окіна», які розігрувалися на 
честь божеств-камі та супроводжувалися співом хору та інструментальним ансамблем 
(хаясі) у складі флейт і барабанів, були запозичені з музично-танцювальної традиції Са-
руґаку.

22  Пластика руху акторів у театрі Но багато в чому  наслідує танцювальну тра-
дицію Буґаку, так само базуючись на  стриманій пластиці обмежених жестів і рухів, на 
плинному русі  специфічної ковзної ходи.

23  За своєю структурою процес розгортання у дзьо вкладається у тричастинну 
форму несиметричну безрепризну форму АВС, яка притаманна власне композиціям тра-
диції ґаґаку. 

24  Ці принципи закону дзьо-ха-кю знайшли своє теоретичне обґрунтування у 
трактаті Дзеамі «Сюдосьо» (1431) [див.:  11, с. 111].
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МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНО-ПЛАСТИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ В 
КЛАССИЧЕСКОМ ЯПОНСКОМ ТЕАТРЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДРАМЫ НО
В статье исследуется один из интереснейших образцов музыкально-театрально-

пластического синтеза – классический японский театр музыкальной драмы Но (нога-
ку)  – от его истоков (Бугаку, Гагаку, Денгаку, Саругаку) вплоть до более поздней япон-
ской театральной традиции Кабуки и японского кукольного театра Дзëрури.
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MUSIC-THEATRE-PLASTIC-ART SYNTHESIS IN THE CLASSICAL JAPANESE 
THEATRE OF MUSICAL DRAMA NOH

The article considers one of the most interesting patterns of music-theatre-plastic-art 
synthesis, the classical Japanese theatre of musical drama Noh (Nōgaku), from its origins 
(Bugaku, Gagaku, Dengaku, Sarugaku) to the subsequent Japanese theatrical tradition Kabuki 
and the Japanese musical puppet theatre Jōruri.
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PROBLEMS OF NEW HERO IN M. GORKY’S NARRATIVES 
“FOMA GORDEYEV” AND “THE THREE”

This article analyzes the problems of a new character in the novels by Gorky «Thomas 
Gordeyev» and «Three». Reading these works, the readers offer a rich and diverse picture of 
Russian life, the world of the Russian bourgeoisie - from the lack of culture, and open to pre-
dation westernized forms of capitalism. This devout Hanani Izuru, grown rich through crime 
and money-grubber philosopher Yakov Malenin, a person who «is already able to think more 
widely, he feels politically sharpened and valuable in his class. The plot is based on the works 
by Gorky opposition of two ideas, one of which carries the idea of   freedom, truth and power. 
And the other opposes it, the plot itself is denied as an invalid. Free and powerful people in the 
majority are compared with birds, «the ability to soar» as opposed to those whose destiny is 
crawling on the ground and grovel.

Key words: M. Gorky, searches of the hero, the story, Russian literature. 

From Gorky’s narrative “Foma Gordeyev” [1899] starts a new stage of his search for hero. 
M. Gorky, in his letter to S. Dorovatovski expressed the idea of his narrative, in which he wrote 
about his desire to depict “wide meaningful picture of contemporaneity” on the ground of a 
man “who must be an energetic, healthy man, looking for a job fi tting to his power, looking 
for a space for his energy [3, XXVIII, p.62-63]. Such a hero must be Foma Gordeyev, a new 
ruler from merchant class, “who was thought to be a Titan, shattering the worldwide injustice 
[1, p.165]. However, he appeared to be not typical for his estate and for his time. He alone rose 
against the whole world and was defeated, but the young bourgeoisie in the person of merchant 
class was fl ourishing and was stronger than the person fi ghting alone. Foma had neither support 
nor accomplice; even he had no fi rm ground under his feet, nor practical, life ideal in his soul. 
He had all in all hatred in his heart against all the evil of the merchant class world. 

Moreover, Foma Gordeyev is a new type of hero in the creation of M. Gorky in the 90ies. 
Foma is the fi rst hero of Gorky who rose not against a separately-taken person, as for eg. 
Aristid Kuvald [Бывшыe люди – Former People], directing all his hatred against the merchant 
Petunnikov, or Kain (“Kain and Artyom”) rising against his insulters, but against the whole 
mercantile world, against the whole system. But this is another matter of things, that he was 
alone and powerless in his protest, and he had no idea of what to begin with, even he did not 
think to begin a certain systematic fi ght against the hated world. But the good point in him was 
that he did not perceive that world which was founded on injustice and mysteries, dirty crimes, 
the world to which he himself belonged. 

Vice of the world, as a rule, fi rst of all are seen by the leaders and humane representatives 
of the same world, the thing which happened with the hostility of the royal world, who in 
literature were called “unnecessary people”. Protest of both of the “unnecessary people” and 
Foma derives not from the social, objects of daily life, but he derives from the morel enmity of 
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this world. As V.A. Keldish noted, “For Gorky and the writers before revolution, the theme of 
resistance of environment, forestlands as incompatible antagonism between the environment 
and the inner world of the person, between him and his nature” [4, p.435]. Just this “nature of 
Foma Gordeyev could not put up with the fact, what happened around him, in his native mer-
chant class world. That’s why whatever they spoke or wrote against Foma Gordeyev, against 
his weakness and senselessness of his fi ght, in spite of all this, he was a new hero, he was the 
beginner of the fi ght against all the system of unjust life. The following heroes of Gorky will 
know about the object and way of their fi ght and in their fi ght they will go further than Foma 
Gordeyev. 

On the publication and appearance of the narrative “Foma Gordeyev” it arouses great inter-
est to itself in the periodical press, and there appeared many critical reviews mainly against the 
main hero of the narrative. For eg., N. Kaspiyskiy saw in Foma Gordeyev “a type of pure Rus-
sian hooligan”, in vain surrounded by Gorky “the eagle of self belonging pure Russian titans” 
[7, p.432]. Another critic A.I. Bogdanovich approaching more favorably to the protest of Foma, 
noted that “this is personifi cation of the protest of the best power of human being against the 
reigning banality and lulling silence of standstill life [7, p.432]. 

The critic of “Moscovskiy vedomosty” A. Basargin generally considered that Foma does 
not deserve to be called as the hero of the narrative, it might be better to name the narrative as 
“Yakov Mayakin”. In the face of antipode Foma, critic saw Yakov Mayakin as typical represen-
tative of merchant class having woken “hitherto as if dreaming self-consciousness of basically, 
sought for Russian merchant class” [7, p.433]. And after all enmity to the new hero of Gorky 
came from M. Chunosova, who called Foma as “Pitiful monster of mankind”: [7, p.433]. 

In the soviet literature study of character of Forma it was not highly valued either. It paid 
more attention to the episodically characters of workers, seeing in them the inclination onto 
future hero-fi ghters of Gorky and on the character of the main hero it was noted as a “romantic 
illusion of Foma is diluted with the prose of bourgeois reality” [5, p.42]. A. Ovcharenko too, 
focuses his attention on the main hero, but on the characters of workers, who create before 
everything ground, but not the main plan of the novel. “In the quality of positive powers, he 
notes, determining fate of the country, fate of each person, in the narrative” by the character of 
Foma working people are confi rmed” [6, p.110, 111]. 

The authors of “Russian literature of the XX century” are true in mentioning that the narra-
tive “Foma Gordeyev” in the fi rst plan, the moral problem has been put forth. 

The writer points out that “true humanistic beginning contradicts hypocrisy, false and obvi-
ously cynical moral of capitalists” [8, p.44]. 

Character and fi ght of Foma in reality is determined morally but not socially. His fi ght 
against the world of merchant class is conditioned not by life, by social necessity as a fi ght for 
existence but as a fi ght conditioned by moral requirements of soul and humane nature of hero. 
The hero as a human being is morally higher, won’t accept non-humanistic and criminal princi-
ples with which merchants live. The defeat of Foma lies just in this, just in this lies his tragedy, 
being a merchant, he rises against his own class. Merchant class world is refused within itself, 
by the representative of the merchant class itself. That’s why such a fi ght is doomed to failure. 
This is the defeat of morals, purely humane principles and values before the iron principles of 
merchant class world, the principle which is determined by Yakov Mayakin like this: “The life 
of brother Foma is introduced very simply: either all is in dirt or lies in dirt…” [2, III, p. 89]. 
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Why did Gorky compare the world of merchants with its own representative, but not with 
the representative of any other estate, let’s say, with intelligentsia or with lower middle class? It 
seems he did this for the reason that the writer had to point out not much of class, social fi ght, 
but he had to point out more moral damage and not fi tfulness of merchant class. Class enemy 
is absolutely different from the moral enemy: merchant class with its principles is hostile not 
only to the working people, but also to the whole mankind, to the whole sound beginning. In the 
narrative “Foma Gordeyev, M. Gorky did not fully reveal the class determination of character 
and fi ght of his positive hero. 

Different from his father Ignat Gordeyev who is the man of strong will, strong Foma is a 
man, though also strong, but seems to be of double nature, suspecting in the fact that he lives 
a correct life. In the formulation of his character on one hand, his father and his enterprise and 
on the other hand his aunt Anfi sa and her tales made their infl uences. World of tales of Anfi sa 
and real world of the Ignorant created turmoil and disharmony in the soul of young Foma. 
Whatever Foma did, the work in his merchant enterprises and in his relations to women – in all 
he could remain pure pragmatic and merchant, in his activity and mutual relations with people, 
moral feelings are mixed up with. When Mayakin teaches him, how simply and roughly it is 
necessary to treat woman, Foma tells him: “Heart – a person possesses a hear!...” [2, III, p. 94]. 
The young man with his inexperienced mind searches for the sense of life, but can’t fi nd it, for 
which he is angry at people and at him-himself, considers them and himself unnecessary for 
the society. The questions how to live, what is the sense of life and what the sense of human 
life torture him. “River fl ows for the reason that people sail on it – he says, - a tree grows for 
the use of people, a dog-guards the house… All in life can be justifi ed! But people – as cock-
roaches are quite unnecessary on the earth… All is for them but what are they for? In what is 
their justifi cation?” [2, III, p.146] 

Tragedy of Foma lies in the fact that he cannot make out the complicated problems of life, 
fi nd his place and his appointment in it. Life seems to him to be just cruel and ruthless process. 
It is as a mill, but people are as corns, dropping under millstone they turn to fl our. In this elusive 
process, called life, Foma can not make out the notion which is called the sense of life – manage-
ment, money, trading etc., for Foma all this is a heavy burden from which he wants to emanci-
pate. Foma somehow very early and very quickly gets upset in his life and his estate. 

It is interesting to know why Gorky in the quality of such a merchant chose the man, being 
not experienced in the problems of living, even an unread man, not having read any book on 
merchant business. It is obvious that Gorky wanted to show that moral look of his hero was 
formulated not on the basis of clear bookish pieces of knowledge, modern theories, but on the 
basis of just the real life itself and natural inclinations of human nature. 

Foma’s soul is not distorted and is not spoiled by some strangers, by bookish, scientifi c 
impacts. His soul preserved its infantile purity and the born with him kindness, and he won’t 
accepts the life as it is, the things which happen around him. 

Foma’s protest against the merchants and against the merchant world bears roughly-spon-
taneous character and is expressed in rough critic and square curses. It is true, that one of the 
merchants, “a grey-haired old man” addressing to the merchants says: “It is from the honor 
of word! It is nonsense! It is necessary to endure… prophetical accusation… they are sinful, 
aren’t they… Isn’t it necessary to tell the truth, we are very, very…” [2, IV, p.217] But these 
“prophetical accusations” of Foma are expressed in the form of severe hatred to these double 
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– faced and dangerous merchants. Alongside the honour in Foma spoke a great power and 
courage to tell them in the face all their falsehood. He prophited them not on the social matter 
of things, not the humanistic matter of things but Godly punishment. All these people, as to 
Foma’s understanding are great sinners and they are all guilty before God. 

Foma’s hatred and his protest doesn’t possess a hard basis in his soul and in his mind in the 
form of a certain ideal. He has no positive imagination about this ideal and on the other life. He 
has got only the sense of injustice, of which he spoke and as if calmed down his hatred. “He, 
with tiredness of struggle, powerless shame of defeat lay silently, furiously angry, smothered 
in dirt of something, tightly tied up on the hands and feet with a towel… something burned in 
him and it became darker, emptier in his soul” [2, IV, p.218]. 

Foma understood and admitted his defeat and he didn’t expect more from this struggle. He 
only wanted to tell the truth… wanted to ease himself” his “head painted”, he “felt the truth” [2, 
IV, p.p.220-221]. He says to Yakov Mayakin: “And by all means you are guilty! You spoiled. 
You spoiled the life!... But though my truth against you is weaker, but still it is truth! You are 
damned! Let you all be damned… [2, IV, p.221] Against the possessed easy money, Foma op-
posed the possession of truth and it turned to be weaker than the system. 

Possession of thirst for easy money and carelessness to all moral duties before God and 
people excites the soul of Foma and pours them all his hatred in the face, and while doing this, 
he is in the powerless, desperate despair, as if he is in a nightmare. His struggle appears to be if 
not weaker but at any case, the struggle of a man being powerless before this world. 

It is not occasional, that L.Tolstoy’s narratives “resurrection” and “Foma Gordeyev” writ-
ten by M.Gorky appeared by the end of the 90ies of the XIX century. In one case we see the 
completion but in the other the beginning of search for true hero. Tolstoy’s Nekhludov found 
the truth, which was an old truth, but Gorky’s Gordeyev did not fi nd it, or he looked for a new 
truth. But Gorky’s hero had something of truth, from which he acted, and which can be called 
as precursor of future truth for which other heroes of Gorky will long for. In this sense, just 
lies the plan of search for new form of truth and the new novel of Gorky “The three” can be 
considered as the continuation of the narrative “Foma Gordeyev”. 

Narrative “The three” was written at the beginning of the XIX century, in 1900-1901 years 
and can be called as a new stage in the search for heroes in the creative activity of Gorky. If 
Foma Gordeyev in his hostility to the existing order falls into the list of the unsatisfi ed with life, 
we can say, the people beaten off by the very merchant class itself, but Ilya Lunev falls into the 
list of people rising from below and up stands against them with the same reason as of Foma 
Gordeyev. In Gorky’s both heroes the protest against the unjust world is conditioned not by their 
social position, but it is conditioned by the moral state of their souls. In the both cases natural, 
humane beginnings won’t accept social beginning, the soul of man can’t agree with the injustice, 
lawlessness, inhumanity which takes place in life. 

“The main problem of narrative – as the authors note, of the Russian literature of the XX 
century” – is a choice of “the way of life” [8, p.49], though it might be exactly said that it was 
not a choice but poignant search of “the way of life”, or fi ght and tragic death of Lunev, it is 
diffi cult to call the choice of “the way of life”. Before everything it could be said about the pos-
sibilities of choice and despair which brought the hero to suicide. 
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E.B.Tager noting the continuing link between the narratives “Foma Gordeyev” and “The 
three” and the “early stories of Gorky” determined their themes as “the theme of tragic struggle 
of personality for the right to life and happiness, for the right to human dignity” [9, p.240]. 

In the context of investigated by us the problem, it is worth mentioning that the heroes of 
the fi rst big-volume works of Gorky including the narrative “The three” searched for, before 
everything, the sense and appointment in life. They understood life and happiness not as the 
growing merchants and buyers did, that is, they saw happiness not in the form of material pros-
perity and in richness, but in doing kindness and in active service to the others. Ilya Lunev with 
all his power achieved all; from the begging orphanage he entered the list of merchants. But he 
found no sense in hoarding and in gathering wealth. 

So, Gorky’s hero does not search for his personal prosperity and maturity but he searches 
for activity which brings prosperity not only for himself, but for the others. But Ilya could not 
fi nd such kind of activity and that’s why died tragically. In the “search for decent life”, Lunev 
fell into the world of falsehood and hypocrisy, self-interest, scandalous injustice” [8, p. 49]. His 
protest against Poluetkov, and then against his companion Avtonomova – in its essence was a 
protest against to himself, as the life of a merchant and a purchaser, can’t be called “decent”. 
His suicide was the continuation and logical fi nal of his hatred to Petrukh Filimonov, the death 
of money-changer Poluetkov and, at last, the publicly exposure of the guests and the family 
of the Antonius. Hatred to the mean ideals embraced him himself into its orbit as well which 
became the reason of his endless despair and suicide. Both in murdering and in suicide, one and 
the same idea was expressed – the idea of hostility to the existing order of life. 

The investigators many a time mentioned the roll-call of the themes of the narratives writ-
ten by Gorky and moral suffering of his heroes with the themes and heroes of works written 
by L.Tolstoy’s and F.Dostoyevski, particularly with the novel “Crime and punishment” written 
by Dostoyevsky. The theme of search for the way of life and moral sufferings of the heroes 
of Gorky and his predecessors coincide something in common. As one of the investigators 
of Gorky noted, the young writer “not only praised this theme among his predecessors, but 
untwisted it, informed of its tensity never having been before” [9, p.240]. The essence of its 
tensity lies in the fact that Gorky searched for the solution of the problem of the hero and the 
society not in the moral-psychological aspect, in the way Tolstoy and Dostoyevsky did, but he 
searched for the solution of the problem in the practical activity and struggle, the ways of which 
were not yet known either to the writer himself or to his hero. 

The search of young Gorky and his heroes went on in two directions: fi rst of all in the di-
rection of search for the power and for the enemy against which and against who it was worth 
fi ghting; secondly, in the search of the heroes themselves, the heroes with which mental and 
willful qualities must this new hero possess. Neither Foma Gordeyev, nor Ilya Lunev knew in 
what the root of evelty is and against what and how they had to fi ght. That’s why their fi ght 
was doomed to failure on two reasons: the fi rst: they did not yet determine the root and initial 
reason of evil which embraced the whole modern world: secondly – these heroes are not ready 
themselves to the systematic practical struggle against this evil. Their struggle is of too much 
abstract character: neither the aim, nor the means of struggle are clear to them. 

Ilya Lunev knew and could not help knowing that it was of no use telling his girl companion 
and her guest’s bitter reprimands for their false and dishonest life in the face and while doing 
this, he openly declares that he murdered Polutkov. What does it mean? What for? With what, 
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purpose? Firstly, this is the endless state of the hero, who in the search of the way of life and for 
the aim of his existence, entered a dead – end from which he does not see a way out, and that is 
why he is in despair. Secondly, all this has been done for the objection of soul, for the suppres-
sion and satisfaction of his hatred to this world, for these by appearance seemingly prosperous 
and happy people, being in bliss in their moor of dishonesty and falsehood. Under the feet of this 
dirty life only Ilya Lunev is visible, but these people themselves don’t see its abnormality, as the 
worms of the moor don’t see dirt around their lives. Thirdly, it is as to the chance of aim of Ilya 
Lune’s protest, - a concrete aim and programmers of activity he did not possess. Coming to the 
Antonovs as a guest, he did not know that he would protest and burn all the bridges behind him. 
He did not know either that by calling at Poluetkov he would kill him. In all cases he acts with the 
possessed by him the hatred and passion for action. They are ruled over by emotions, but not by 
wit, or the latter was powerless to solve all the puzzles, which the life put before him. That’s why 
his actions were ruled over and directed by the momentarily appearing in him emotions, born 
with severe hatred to this world and with consciousness of his powerlessness before them. For 
seemingly senseless actions of Ilya, however one can fi nd such a justifi cation: with his thoughts 
and soul he could not put up with shameful and unjust world. 

The merchant Poluetkov and tavern-keeper Peter Filimonov, who personify this world, are 
just the bearers of his moral. Ilya easily manages and unpunished in the way as he lawlessly 
killed the fi rst and beat the second. He does not know that the roots of evil are not in them, but 
are hidden rather deeply, than the amoral and grasping passion of these people, and that’s why it 
is impossible to determine the reasons of this evil and kill all its bearers. Ilya’s sense of struggle 
against all the bearers of evil and against the society of the Avtonoms in the birthday party of 
Tatyana lies in this – his girl-companion’s struggle whose struggle is like Foma Gordeyev’s 
struggle against merchant class. If Foma Gordeyev admitted his defeat after his riot and put 
up with it, Ilya goes till the end and being conscious of his defeat, ends his life with suicide, 
striking his head against the wall. 

This death of the hero is symbolic, else evil stood before him as insurmoun table wall, which 
is hard to smash, how it is possible to strike the head and break it. 

The advantage of Gorky’s new hero before the precedetors lies in the advantage of Ilya 
Lunev over Foma Gordeyev indicating the fact that Ilya came from aside, from a poor family 
of a peasant. If Foma was born and grew up in a prosperous family of a merchant, Ilya Lunev 
was a poor orphan, came to the city from a village being still a small child and in an unknown 
city felt all the hardships of necessity and poverty. He with his own strength alone joined the 
people and became a beginning merchant. But as Foma, Ilya too could not put up with injustice 
and immorality of this world. 

In this case Gorky as his precede or L.Tolstoy’s considers a deep social problem in the 
moral aspect. The hero acts against social order deriving from moral motives of his human 
nature, but not deriving from his social unreasonableness. As a result of this, it appears that 
social contradictions deriving from moral criteria are impossible to solve. Perhaps, Gorky un-
derstands this, but the ways and means of solving social problems - even and real, practical 
ways of struggle for building up just social society are even not known to himself. 

Both narratives – “Foma Gordeyev” and “The three” have been set up as the autobiog-
raphies of the main heroes, and in the both cases the works begin since the childhoods of the 
heroes and in the both cases the ways to their mental and moral formulation are observed. 
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The autobiographical sense of the plot of the narratives written by Gorky is determined by 
E.B.Tager not as the description of the “history of formation of personality under complicated 
infl uence of the surrounding environment” [9, p.242] but as “ant humanistic and false moral” 
with which this world exists, excites the pure, human soul of the young hero. 

The surrounding environment was determined by Gorky not so much as to the character 
of the hero, but much of his will for struggle. Describing the environment, Gorky wanted to 
underline its nonconformity to the human nature. 

The law of this environment, its principles and understanding on the justice completely con-
tradicts to the moral principles of the human soul. Participating in the court for prostitute Vera, 
by the way, which reminds us of the court on Katyusha Maslova from the novel of L.Tolstoy’s 
“Resurrection”, Ilya fl ies into a range by the fact that thieves and Villains, such as Petrukh Fili-
monov silently judge the thieves and villains. Tolstoy’s scene of court was aimed at changing 
the fate of the main hero as the guilty person of the misfortune under the jurisdiction. But Ilya 
made two impressions from this court – in the tragedy of such people as Vera, the life itself is 
guilty, the system itself is guilty, in which thieves judge the thieves. That’s why if the struggle of 
Tolstoy’s hero was directed against the hero himself, but the hatred and struggle of Gorky’s hero 
was directed against the society. 

But it is paradoxes that the victim of this opposition of society and the hero become hero in the 
face of Ilya Lunev. If Dmitry Nekhludov new what to do and against whom to fi ght, but Ilya Lunev 
does not know against whom to struggle and how to do it, or his enemy was elusive and almighty. 
Against such an enemy adequate social power was demanded on which Gorky will speak in his 
following works. 
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ПРОБЛЕМИ НОВОГО ГЕРОЯ У ПОВІСТЯХ М. ГОРЬКОГО 
«ФОМА ГОРДЄЄВ» І «ТРИ»

Стаття присвячена аналізу проблеми нового героя в повістях М. Горького 
«Фома Гордєєв» і «Три». Читаючи ці твори, перед читачами відкривається ба-
гата і різноманітна картина російського життя, світу російської буржуазії – 
від некультурності і відкритого хижацтва до європеїзованої форми капіталізму. 
Це і богомільний, старозавітний Ананій з Уру, який розбагатів шляхом злочину, і 
користолюбець-філософ Яків Маленін, людина, яка «вже здатна думати краще», 
«політичний точила», що відчуває значення свого класу. Сюжет творів М. Горько-
го будується на протистоянні двох ідей, перша – свободи, правди і сили, а друга, що 
протистоїть їй, самим сюжетом заперечується як неправильна. Вільні і сильні люди в 
більшості своїй порівнюються з птахами, «здатними парити», на відміну від тих, чия 
доля повзати і плазувати.

Ключові слова: М. Горький, пошуки героя, історія, російська література.
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ПРОБЛЕМЫ НОВОГО ГЕРОЯ В ПОВЕСТЯХ М. ГОРЬКОГО 
«ФОМА ГОРДЕЕВ» И «ТРИ»

Статья посвящена анализу проблемы нового героя в повестях М. Горького «Фомы 
Гордеев» и «Три». Читая эти произведения,  читатель открывает богатый и многооб-
разный мир русской жизни, мир русской буржуазии — от некультурности и открытого 
хищничества до европеизированных форм капитализма. Это и богомольный, ветхоза-
ветный Ананий Изуров, разбогатевший путем преступления, и стяжатель-философ 
Яков Маленин, человек, который «уже способен думать шире», он политически нато-
чен и осознает значение своего класса. Сюжет произведений М. Горького строится на 
противостоянии двух идей, одна из которых идея свободы, правды и силы. А другая, 
противостоящая ей, самим сюжетом отрицается как неверная. Свободные и сильные 
люди в большинстве своем сравниваются с птицами, «способными парить» в отличие 
от тех, чей удел ползать и пресмыкаться.

Ключевые слова: М. Горький, поиски героя, история, русская литература.
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МЕНТАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ З ПОЗИЦІЇ СТЕРЕОТИПНИХ 
ЛІНГВОКУЛЬТУРНИХ КОНЦЕПТІВ

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

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

Головною умовою здійснення вдалого міжкультурного діалогу є налагодження адек-
ватного взаєморозуміння між його сторонами, і не останню роль в успішності цього про-
цесу відіграє врахування проблем, пов’язаних з циркуляцією лінгвокультурних стерео-
типів у контексті їх впливу на ментальну ідентичність представників, задіяних в діалозі 
етносів. Під лінгвокультурними стереотипами ми розуміємо стійкі спрощені та схемати-
зовані 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 нео-
днозначний світ. Стереотипи, що існують в повсякденній свідомості, в мовленні можуть 
отримувати формальну, клішовану вербалізацію, і можуть бути виражені вільними сло-
восполученнями, 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 несвідо-
мо 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 зустрічають-
ся німці, які більше схожі на французів, аніж французи і навпаки. Водночас нерідко при 
спробі дати свою характеристику іншій етнокультурній спільноті ми потрапляємо в по-
лон 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 ні-
мецька дослідниця У. Квастхофф. Згідно з її визначенням, «стереотип – це вербальне ви-
раження переконання відносно соціальних груп або окремих людей як їх представників. 
Він має форму судження, яке в невиправдано спрощеній, узагальненій й емоційній формі 
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привласнює або не визнає за певною групою людей певні характеристики або манеру по-
ведінки» [1: 28]. Стереотип можна сплутати з упередженням, але німецький науковець 
К. Рот зайважує нетотожність цих двох понять – упередження, за К. Ротом, являє со-
бою 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 ідентич-
ності, викликають емоції, постійно відтворюються. Відтворювати історичні стереоти-
пи 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 абсолю-
тизації, і, не в останню чергу, через вищезгадане емоційне забарвлення та відсутність 
критичного підходу. Тоді стереотипи зміщуються у бік пересудів. Тому некритичний під-
хід 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-забарв-
леній 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 лінгвокультур-
них стереотипів у дослідженні іншомовної культури не слід недооцінювати.

Дослідження стереотипних уявлень про менталітет та ментальну ідентичність різ-
них етноспільнот здійснюється методами аналізу та класифікації. Існує ціла низка кла-
сифікацій 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 етно-
сів. 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 мінли-
вою категорією – це узагальнення індивідуального досвіду членів соціуму стосовно ін-
шого соціуму або етнічної спільноти. У випадку міжкультурної взаємодії стереотипи, 
подібно до архетипів, впливають на рівні етнокультури на поведінку та сприйняття ін-
дивідів, беручи участь у створенні ідентифікуючого поля «свій – чужий», завдяки якому 
або пропускають лінгвокультурні феномени до свого простору, або знищують їх на рівні 
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свідомості, як ворожі. І хоча саме по собі розділення на «своїх» і «чужих» не може ін-
терпретуватися 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 різ-
них етносів можна побачити на прикладі концептосфер їхніх лінгвокультур. Беручи до 
уваги вищесказане про стереотипи, перейдемо до опису етноспецифічних лінгвокуль-
турних концептів. У плині стрімкого розвитку гуманітарних наук лінгвістичне та куль-
турологічне наукове знання зіткнулося з необхідністю винайдення нового терміну, який 
би позначав змістовну складову мовного знаку, став поруч з традиційними, але функ-
ціонально обмеженими термінами значення та смисл, і в якому відбулось би органічне 
злиття існуючих логіко-психологічних і лінгвокультурних категорій. Ця ментально мар-
кована 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 по-
няттях 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. Ару-
тюнова, Ю. Степанов), «лінгвокультурні концепти» (С. Воркачов, В. Маслова) «куль-
турно 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), «наці-
онально-культурні одиниці», «культуреми» (С. Прохорова), «лінгвокультуреми» (В. Во-
робйов, 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 розу-
міються 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 на-
уках, 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 від-
міну 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 посередни-
ком 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 дійсністю, функції оформлення концептуальної картини світу етносів, лінгвокультурні 
концепти набувають статусу стереотипних.
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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 лінгвокуль-
турології 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 тер-
мінологічну 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, кон-
цепт є «мисленим утворенням, яке заміщує нам в процесі міркування невизначену кіль-
кість предметів одного й того самого роду» [3:267]. Йому ж належить метафоричне ви-
словлювання про те, що концепти це нібито «бруньки найскладніших суцвіть мислених 
конкретностей» [3: 272]. Тобто, головною функцією терміну концепт, за С. Аскольдо-
вим-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. Ас-
кольдовим-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 культу-
ри», «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: «Принци-
пова відмінність культурного концепта від інших умовних ментальних одиниць, які за-
стосовуються в сучасній науці, полягає в тому, що для концепта, при всій його багатови-
мірності, 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, сві-
домості та мови в єдине ціле.

Ю. Степанов позначає концепт, як «згусток культури в свідомості людини; те, у ви-
гляді 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 сло-
ва про концепти як основний чарунок культури в ментальному світі людини, які являють 
собою нібито своєрідну пучок понять, асоціацій, переживань (див. [5: 39–41]. Зображу-
ючи структуру концепта, автор акцентує увагу на його семантичній місткості – «до неї 
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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, су-
часні 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 пев-
ної 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 загально-
культурний і наднаціональний характер, то ціннісний компонент характеризується ви-
разною 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 куль-
тури; мова й мовлення – сфери, в яких опредмечується концепт). За словами В. Карасика 
всі концепти пов’язані один з одним у рамках окремих концептосфер, частина яких є за-
гальнолюдськими, тому і є можливим взаєморозуміння між народами. Проте концептос-
фера 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 пове-
дінкою людей і задають своєрідну програму смислів.

За останній час вивчення специфіки ментальної ідентичності різних етносів з пози-
ції 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: «При-
рода пізнається зовні, культура – з середини. Її пізнання – рефлексивне. Щоби в ньому ро-
зібратися, потрібно проаналізувати метамову культури і передусім – її ключові терміни, 
такі як істина і творчість, обов’язок і доля, добро і зло, закон і порядок, краса і свобода. 
Ці поняття існують у будь-якій мові та актуальні для кожної людини. Небагато хто, од-
нак, 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 
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різних етносів, зрозуміти дух та рушійну силу їхньої ментальної ідентичності, що умож-
ливлює здійснення компаративного аналізу культур досліджуваних етносів.

Реконструювання циркулюючих лінгвокультурних стереотипних концептів дає мож-
ливість 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 не-
достатність 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 на-
віть конфліктів у міжкультурній комунікації. Тому дослідження концептуарієв є необ-
хідною передумовою оптимізації міжкультур ної комунікації та проникнення в іншу 
ментальність. Влучним з цього приводу можна вважати зауваження В. Карасика: «Тут 
доречною є аналогія з методом реконс трукції організму за органом: якщо можна за зу-
бом відновити динозавра, то за концептом, який системно пов’язаний з усіма інш ими 
концептами в рамках відповідної лінгвокультури, можна вивести систему цінностей цієї 
лінгвокультури» [10: 7].
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В статье рассматривается специфика влияния лингвокультурных концептуариев 
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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. Consid-
ering of the results of the study is important in order to avoid misunderstandings and to better 
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В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

У статті репрезентовано результати дослідження розвитку конотативної ро-
динної семантики власної назви Україна в українському поетичному дискурсі. Увагу 
зосереджено на значеннєвому компоненті ‘матиʼ, проаналізовано художні засоби його 
актуалізації.
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Онім Україна є надзначущим для української поетичної творчості, що доводять до-
слідження різних ідіостилів – Т. Шевченка [12; 15; 17], Є. Маланюка [7; 8], О. Олеся 
[14], В. Симоненка [9], В. Стуса [5], Т. Мельничука, Б. Олійника, О. Гончара [1–3] та ін. 
Зокрема, «М. Фененко наголошує на ‟винятковій у світовому масштабі” заслузі Т. Шев-
ченка в утвердженні імені України» [17: 164], М. Торчинський указує, що «із-поміж суве-
ренонімів як окремого сегмента адміністратонімів найбільш вагомим для ментальності 
нашого народу є онім Україна, що засвідчено і в поетичному мовленні. Незважаючи на 
лихоліття та тривале поневолення, українці зуміли зберегти синівську любов до рідного 
краю, яким гордяться і за який вболівають» [13: 48–49]. Т. Троян робить висновок про 
потужний стилістичний ресурс цієї власної назви: «Завдяки розвитку вторинних емо-
ційно-експресивних і смислових нашарувань на власне топонімічне значення стилістич-
ний потенціал макротопоніма Україна у поетичних творах О. Олеся невичерпний» [14]. 
Г. Мельник, аналізуючи творчість Є. Маланюка, називає слово Україна провідним онім-
ним маркером [7: 12], зауважуючи, що «найголовнішим онімом усієї творчості Мала-
нюка виступає Україна, хоч саме ця назва не є найчастотнішою: вона іноді табуюється, 
представляється широкою амплітудою перифрастичних модифікацій <>» [7: 18].

Вивчення системної реалізації потужного експресивного ресурсу топоніма Україна 
видається важливим завданням сучасних лінгвістичних пошуків і, безперечно, є акту-
альним. 

Дослідження художнього мовлення виявило численні випадки репрезентації влас-
ною назвою Україна родинної семантики, передусім значеннєвого компонента ‘матиʼ. 
Аналіз шляхів його актуалізації і став метою нашої розвідки. Матеріалом для спосте-
режень було обрано український поетичний дискурс від давнього періоду до сучасного 
із фольклором також. 

У народній поезії помітний виразний асоціативний зв’язок Україна – сім’я, ґрунто-
ваний, проте, на розумінні України як краю, де живуть чи залишилися родичі, або краю, 
де можна їх знайти: Пише листи розмаїті, / Пише й розсилає / Все на тую Україну, / Де 
родину має; – Та я не знаю, і ти не знаєш, / Покидай сей край, де роду не маєш, / Та іди 
на Україну, там знайдеш родину, / Знайдеш родину, любую дівчину <…>. Один із пер-
ших дослідників української топонімії у фольклорі В. Щепотьєв, класифікуючи народні 
пісні відповідно до функційності в них назви Україна, виокремлює з-поміж інших такі: 
«Козак згадує про батька, матір, милу, що зосталися на Вкраїні: Ой є в мене на Вкраїні 
ріднесенька мати, / Вона ж мене пожалує, як свого дитяти; / Ой є в мене на Вкраїні рід-
несенький батько, / То він мене пожалує, як своє дитятко»; «Сирота жаліється, що він 
на чужині, біля нього нема родичів з України <…>: Ні родини з України, / Ні чорної та 
ворононьки, / Та вже ж мені надокучила / А чужая та сторононька» [16]). Зауважимо, 
що на антропоморфну семантику лексеми Україна дослідник не вказує, тоді як це одна з 
її примітних особливостей в усній поетичній творчості (Зажурилась Україна, бо нічим 
прожити; <…> А Україна сумувала, / Ой Україна сумувала, / Свого гетьмана оплакала 
<…>). Таких конотацій надає їй і автор Київського літопису (частини Літопису руського 
за Іпатіївським списком), оповідаючи про смерть переяславського князя Володимира Глі-
бовича у 1187 році: ѡ нем же Оукраина много постона [11: 653]. Додамо, що перед нами 
одна з перших згадок назви Україна (цей літопис, за припущеннями дослідників, ском-
пільований і доповнений видобицьким ігуменом Мойсеєм 1199 або 1200 року [6: VІІ]). 
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До ХХ століття в усній народній творчості, усупереч очікуванням, фіксуємо пооди-
нокі вияви онімом Україна антропоморфної родинної семантики (як-от: «Чи є в тебе, 
козаченьку, отець, рідна мати?» «Ой є в мене родина – уся Україна <…>»), причому 
компонент ‘матиʼ зреалізований лише у пісні «Хто не пив води та дунайської», записа-
ній у Воронезькій губернії під час етнографічно-статистичної експедиції 1869–1870 рр.: 
Всіх чумаків орда зайняла, / А которих старих – вирубала, / А молодих в полон взяла, / А 
маленьких витоптала. / А Вкраїна сумувала, / Своїх діток оплакала!) (пор. з іншими то-
понімами у фольклорній поезії: <…> Ой Великий Луг – батько, а Січ – моя мати <…>; 
Та Дунай-річка мати, / Та не дай погибати / Нам, безщасним сіромахам!; Дніпр-батьку, 
Славуто!). Наведений вище приклад дає ваговиті підстави не погодитися з дослідницею 
розвитку семантики народнопісенного слова в українській поезії ІІ половини ХХ століт-
тя Н. О. Данилюк, яка вказує, що «у народній пісні дожовтневого часу ще не зустрічаємо 
виразного порівняння України з дівчиною, матір’ю, як це маємо у сучасній поезії, хоча 
перші ознаки такого зіставлення знаходимо вже в давній українській пісні. Воно ще не 
оформлене лексично й граматично у вигляді власне порівняння (пор.: метафори «Вкра-
їна плаче», «зажурилась Україна», «славна Україна засмутилася» та ін.) <…>» [4: 38]. 

Натомість у народній поезії минулого століття спостерігаємо значно інтенсивніший 
вияв семи ‘матиʼ в онімі Україна (Вже Антанті ти запродав / Україну-мати, / А те-
пер з отих панів / Скільки маєш взяти? (пісня періоду громадянської війни)), особливо 
у повстанських піснях (Кидай, козаче, молоду дівчину, / Бо Україна – це мати твоя; 
Вставай, вставай, Вкраїно-Мати, / До бою кличуть нас віки!; Україна – наша мати, / 
Як здобудем, будем мати; Україна – наша мати, / Не дай же нам погибати!; Україна-
мати / Кличе нас повстати <…>; Чи чуєш, мій друже-юначе, / Чи чуєш той брязкіт 
кайдан, / Як мати Україна плаче / За стільки терпіння і ран?; Україно, Україно, / Наша 
рідна ненько, / Як згадаю я про тебе, / Заболить серденько. / Україно, Україно, / Наша 
рідна мати, / Чи ще довго над тобою / Ляхам панувати; <…> Нас кличе мати Україна 
/ З ворогом на смертний бій). 

У будь-якому разі очевидно: немає переконливих аргументів говорити про фольклор-
ну поезію як таку, що згенерувала у власній назві Україна виразне конотативне значення 
матері, активно реалізовуване згодом в авторській художній творчості. Більше прикладів 
актуалізації в цьому топонімові вказаної семантики знаходимо в давній українській по-
езії кінця ХVІІ – початку ХVІІІ століття: <…> Ей, браття козаки, / Славнії юнаки, / Коли 
час, поправмося! / Мати Україна / Козацького сина / на славу породила; Україненько, 
матухно моя, / Ах, як тяжкая бідонька твоя! / <…> / Україненько, матухно моя, / Одна 
в Господє надія твоя! (з пісень, записаних Доменіком Рудницьким, швидше за все, його 
авторства); Україна-мати / Просить о рятунок, час на конь всідати, / Віру, род і воль-
ность мечем защищати! (Іоанн).

Натомість нова українська література засвідчує активний розвиток родинної семан-
тики досліджуваного оніма. Зокрема, поети-романтики продовжують традиції давніх 
письменників, в інтерпретації яких образ України-матері був конкретизований (Україна 
– мати ліричного героя, Україна – мати козацтва, пор. наведені вище приклади й такі: 
Може не буде кому згадати, / Може і діжду колись… / Но ти, Вкраїно, ти мені мати, 
/ Ще і за гробом приснись! (Т. Падура); А зо мною через тебе ненька розмовляла, – / 
Ненька, ненька старесенька, рідна Україна, – / І до мене промовляла, мов до свого сина! 
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(А. Метлинський); І вставали з домовини / Закуті в кайдани / Вірні діти України: / Ко-
заки й гетьмани (О. Афанасьєв-Чужбинський)). Образи дітей України стають ще більш 
конкретними, це отамани князя Романа Сангушка (Бистрі як сокіл, молоді як квітн. / 
Которих ворог прокляв, атамани / При його боках. України діти. / Вели в оковах пере-
копські хани (Т. Падура)); С. Климовський – «герой козак» [10: 157] (Попід небом ясним, / 
У краю степовім, / Наша неня, стара Україна, / На поругу чужим, / На надію своїм / Зго-
дувала гулливого сина. / Він списа не скидав, / Білих рук не складав, / Як пускався орлом по 
Дунаю, – / І пісня козака, / Як вітри здалека / Розливалась од краю до краю (Я. Щоголев)); 
мила дівчина (<…> розмовляв з милою дівчиною. / <…> / – Ох, прощай, козаче! Та оборо-
няй / Мати Україну й мене, її доню! (А. Метлинський)). Таку ж конкретику спостережено 
в реалістичних творах Т. Шевченка (наприклад, Україна – мати сироти (І згадав сирота 
Степан в неволі / Свою матір Україну, / Нерідного батька старого, / І коника вороного, 
/ І сестру Ярину) і загалом в українській поезії наступних періодів (Виїхав Мурашка, / А 
за ним, як пчоли, / Летять сини України, / Вірли і соколи (С. Воробкевич); Прости мене, 
Україно. / Прости, моя нене! (С. Руданський); Тим і хоче він здобути / Вашу Україну, / 
Що таку вродила дивну, / Неземну людину [Марусю Богуславку – Ю. Б.] (П. Куліш); О 
Україно моя, – це гордість, надія твоя – Пролетарі, твої діти! (В. Еллан-Блакитний); 
Стенаються в герці скажені сини України, / той з ордами ходить, а той накликає мо-
скву (В. Стус)). Проте більшість поетичних інтерпретацій образу України-матері все ж 
стосується узагальнювальних його характеристик.

За нашими спостереженнями, архетип матері-неньки [17: 165] у цьому образі най-
потужніше втілив Тарас Шевченко. У його поезії фіксуємо 13 відповідних змістових на-
шарувань у хоронімі Україна, причому для цього письменник застосовує різні художні 
засоби. Часто, наприклад, уживає вказану власну назву та характеризувальний іменник 
мама/ненька у ключовій позиції звертання: Світе тихий, краю милий, / Моя Україно, / За 
що тебе сплюндровано, / За що, мамо, гинеш?; Привітай же, моя ненько! / Моя Украї-
но! / Моїх діток нерозумних, / Як свою дитину; Бідна моя Україно, / Стоптана ляхами! 
/ Україно, Україно! / Ненько моя, ненько! / Як згадаю тебе, краю, / Заплаче серденько… 
Крім того, Т. Шевченко паралельно з актуалізацією в топонімі семи ‘матиʼ актуалізує 
сему ‘вдоваʼ – уперше в українській поезії (А ти, моя Україно, / Безталанна вдово, / Я до 
тебе літатиму / З хмари на розмову. / <…> / Прощай же ти, моя нене, / Удово-небого, 
/ Годуй діток; жива правда / У Господа Бога!), а в поемі «Сон» творить парадоксаль-
ний двоплановий образ України-матері й водночас бездітної вдови (Україно! Україно! 
/ Оце твої діти, / Твої квіти молодії, / Чорнилом политі. / Московською блекотою / В 
німецьких теплицях / Заглушені!.. Плач, Украйно! / Бездітна вдовице!). Наголосимо, що 
в дослідженому матеріалі пошевченківського періоду виявлено лише один випадок акту-
алізації в топонімі Україна значення матері-вдови: Заридала за синами / Вдова-Україна... 
/ Не вернулись її діти / З Ладоги додому, / Де копали, там пропали... (О. Кониський).

Подальший розвиток української поезії засвідчує динамічний характер розвитку в 
топонімі Україна родинної семантики, зокрема тієї, що стосується значеннєвого компо-
нента ‘матиʼ. Цей процес відбувається за допомогою:

1) реалізації в контексті лексем мати, матір, матуся, матінка, матка, ненька, пані-
матка й ін. – тобто тих, що позначають жінку стосовно народжених нею дітей: Дорога 
ти мені й рідна, / Серденько дівчино, / А дорожча і рідніша / Мати Україна (П. Ку-
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ліш); Певна річ, що я люблю / Просто до загину / Рідну мову та пісні, / Матір-Украї-
ну (Б. Грінченко); Оце така я в тебе матінка, / в руці Господній / Україна синєнебая! 
(Т. Осьмачка); Сиджу я в неволі та марю тихенько: / Чи знов тебе вбачу, Україно-
ненько, / Чи знов рідну землю в сльозах поцілую <…> (П. Грабовський); Був один такий 
час: на важких терезах / Вже хиталася доля Вкраїни, / А вона, наша ненька, стояла в 
сльозах / В спадiванню страшної хвилини… (М. Вороний); Україно, ненечко, / Доки ж 
твоїх мук? (І. Франко); Ох, не плач лиш, не журися, / Україно-мати! / Хто наважив до 
калюги – / Помагай му, боже. / А ми, браття, не покинем / Наше Запорожі; / Хата на 
помості, / В паніматки України / Будемо за гості (Ю. Федькович);

2) реалізації лексем діти, син, дочка, чадо тощо – тобто тих, які вказують на материн-
ський статус референта аналізованого оніма (такі випадки найчастотніші в досліджених 
художніх зразках): <…> Сиплють собі з вражих трупів / Козаки могилу. / Та й самі 
лягають / України діти <…> (С. Воробкевич); Любий сину України, / Я тобі співаю! 
(М. Вороний); Тут добирає Україна / для себе дочок і синів <…> (В. Стус); А тепер 
ішаками стали / Горді сини України! (О. Гончар); Стримай гнів винних без провини, / 
Загрими в архангелові труби / Нерозважним чадам України / І остережи від самозгуби! 
(Б. Олійник);

3) одночасного вживання лексем мати (чи її синоніма) та діти (син, донька тощо): 
Заголосили по тобі харіти, / І Україну сонну розбудили, / Устала мати: «Діти мої, 
діти! / Тепер навіки ми посиротіли / <…>» (П. Куліш); Умерла ти, матусю Україно, 
/ У боротьбі із ворогом свободи <…> / Оце робацтво – весь твій плід величній, / Твої 
синове, дочки і унуки! (П. Куліш); <…> Чо ж кидаєш, руський сину, / Україну-матку? 
(Ю. Федькович); Україно! Мамо люба! / Чи не те ж з тобою сталось? / Чи синів твоїх 
багато / На степах твоїх зосталось? (М. Вороний); Та виростають з личаків, / із шаро-
вар, з курної хати / раби зростають до синів / своєї України-матері (В. Стус);

4) опосередкованого художнього образу (зрідка), наприклад материнських рук: Вкра-
їнонько! <…> / Бери мене! У материнські руки / Бери моє маленьке гнівне Я! (В. Си-
моненко). 

У поетичній рецепції антропоморфний образ України-матері, як правило, увиразне-
но наданням йому додаткових характеристик за допомогою різних художніх засобів, зо-
крема таких:

1) метафоричних епітетів сердешная/сердечна (Т. Шевченко, П. Куліш, І. Франко), 
безталанна/безталанная (Т. Шевченко, П. Куліш, Леся Українка), бездольная, коха-
на (Леся Українка), мила (С. Руданський, Леся Українка); люба (Дніпрова Чайка); бід-
на (Т. Шевченко, І. Франко); щаслива, вільна (І. Франко); рідна, ріднесенька (П. Куліш, 
М. Вороний), заплакана (Ю. Федькович); нещасна (М. Рильський); горда, вродлива 
(В. Симоненко) тощо; 

2) дієслівних метафор: Доборолась Україна / До самого краю. / Гірше ляха свої діти 
/ Її розпинають (Т. Шевченко); Згубив би я тебе разом, / Як Час свого сина, / Але може, 
тебе прийме / Мати Україна! (С. Руданський); Побачивши Ладичинську високу могилу, 
/ Усміхнулась Україна / Та й заголосила. / Чого ж вона усміхнулась? / Що, бач, її діти 
/ Умирати вміють славно, / Як ніхто на світі! / Чого ж вона заплакала? / Що, бач, її 
діти / Не уміють від неволі / Свій край захистити (С. Воробкевич); У пахарській хаті / 
Україна мати / Обох нас родила; / У чистому полі / На одному лоні / Обох нас пестила; 
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/ Однакові пісні / Обом нам співала, / На єдине діло / Обох споряджала; Прокляла своє 
козацтво / Україна-мати <…> (П. Куліш); Туга нас дійма – / Кобзаря нема! / То ж по 
йому плаче-тужить / Україна-ненька / Жалібненько! (Леся Українка); Нехай простить 
мене і мати Україна, / О, не забув, не зрадив я її (О. Олесь); І біжить до сина Україна / 
Одганяти знавіснілу смерть (І. Драч); Там ридає Україна / над головою сина: прощавай 
(В. Стус); 

3) синхронного функціювання епітетів і дієслівних метафор: І все то те лихо, все, 
кажуть, од Бога! / Чи вже ж йому любо людей мордувать? / А надто сердешну мою 
Україну. / Що вона зробила? За що вона гине? / За що її діти в кайданах мовчать? 
(Т. Шевченко); Спи, небого сердешная, / Мати Україно! (М. Костомаров); Втішу Украї-
ну, / Матір безталанну. / Усміхнеться, брате, / Заплакана Мати, / І любо їй буде / Дітей 
спогадати (П. Куліш); Поховали Україну, / Нещасную неньку – / Як я гляну на могилу – / 
Защемить серденько! (М. Рильський); Петербурзьким шляхом, / по коліна / Грузнучи в 
заметах, боса йшла / Зморена, полатана Вкраїна, / Муку притуливши до чола (І. Драч). 

Ще один шлях актуалізації семи ‘матиʼ в топонімові Україна – через біблійні алюзії. 
Наприклад, виразне проведення художньої паралелі з образом Матері Божої спостерігає-
мо в поезії Ю. Федьковича (Христів наших по одному / Ведуть на Голгату. / А та мати 
Україна, / Та блізна мати, / Вмивається кривавими, / Під хресатами стоя!..), з образом 
Ісуса Христа – у поезії В. Самійленка (І знов я згадую тебе, Вкраїно-мати, / Твою біду, 
твій вид сумний; / Округ хреста твого, мій краю розіп’ятий, / Я чую регіт навісний...), з 
образом Бога-Отця – у поезії В. Стуса (Далека-далека весела земля, / раїнна твоя Украї-
на, / з’являється в снах, визирає здаля / затятого блудного сина; Бубнявіє золото гроном 
калини, / тут Бог ся рождає, Господь України. / Злотозгук цяткований гроном калини, 
/ бо тут ся рождають сини України). Деякі автори, навпаки, десекралізують художній 
контект, уживаючи топонім Україна в значенні матері, як-от: І вже так Україні прилипли 
до губ, / Так її закохали, пролизи, / Що – дивися – небавом / якийсь перелюб / І за пазуху 
неньці полізе (Б. Олійник). Водночас відбувається і певна, нетрадиційна для української 
літератури, десакралізація аналізованої власної назви. Можливе також поєднання обох 
тенденцій, яке, з огляду на неочікуваність, створює помітний експресивний ефект: О 
Україно-мати! Зглянься, захисти, / Прости свою дочку безтямну і зрадливу, / Пошли ти 
янгола любовно одвести / Від круч дитя твоє сліпе на рідну ниву. / Мовчиш?.. Не йдеш 
спасти свою дочку? / Ах, ти сама стоїш від рана і до рана / В міщанській одіжі і в рідно-
му вінку / І слухаєш «кек-вок», розхристана і п’яна (О. Олесь); І Україні, неспалим-купи-
ні, / Поклянемося при святі дари, / Що, коли б нас вчергове не купили, / Ми б вас, маман, 
їй-бо, не продали (Б. Олійник). 

Реалізуючи в хоронімові Україна антропоморфну конотативну сему ‘матиʼ, поети 
вдаються і до прийому топонімної взаємодії, зокрема 1) зіставляють його з назвами ін-
ших територій: Казав міністер-президент, / Наш батько молоденький: / «Невже вам не 
дорожча Русь / Від України-неньки? <…>» (В. Самійленко); І для кожного козаченька 
/ Від нетяги до отамана / Є одна Україна-ненька, / Але є ще й Панама-мама (О. Ір-
ванець); 2) указують на асоціативний родинний зв’язок референтів топонімів: Дніпро, 
Дніпро! Ти покохав, / Як матір, Україну, / Ти рідним братом її став / І другом до загину 
(О. Олесь). Фіксуємо також повне або часткове художнє заперечення наявності у власній 
назві Україна семи ‘матиʼ, здійснюване за допомогою зіставлення (Хто ж їх мати? Хто 
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родина / Об їх печалиться? / Їх родина – Україна, / А ненька – цариця (П. Гулак-Артемов-
ський); Україна вам не мати: / Є вам інша пані, / Зрадних прадідів нікчемних / Правнуки 
погані! (Б. Грінченко); Крізь шиби, тьмаві і заплакані, / два голоси, мов дві лозини, / сте-
наються, од вітру злякані – / чи матері чи України? (В. Стус)) або актуалізації в цьому 
топонімові семи ‘дитинаʼ (Отак-то, Богдане! / Занапастив єси вбогу / Сироту Украйну! 
(Т. Шевченко); Тільки ти стоїш, Українонько, / Тільки ти стоїш, сиротинонько, / Як мо-
гилонька почорнілая, / Як дівчинонька помарнілая; І знов думки летять на Закарпаття, 
/ Де мають рідні прапори, / Де рідні сестри, рідні браття, / Де рідні бурі і вітри. / Там 
України рідна мати / У муках корчиться в цю мить, / Вона готова все віддати, / Лише 
б дитину народить (О. Олесь)).

Онім Україна, навіть маючи імпліцитний вияв, може реалізувати в тексті потенційну 
семантику матері, на що неодноразово звертали увагу дослідники творчості Є. Мала-
нюка [8: 64] й О. Олеся [14]. Як-от, говорячи про поезію Олександра Олеся, Т. Троян 
зазначає: в «<…> контекстуальних онімах автор декодує потенційні конотації топоніма 
Україна: ‟Чужа мені ваша вітчизна нова / І ваші вітання до неї, / Похилена низько стара 
голова / Коханої Неньки моєї. / О, киньте свій галас і крик без пуття, / І Матері-страдниці 
дайте / Хоч тихо скінчити скорботне життя, / А потім співайте і грайте”» [14]). 

Проведене дослідження переконує, що український поетичний дискурс від початку 
ХІХ століття активно розвиває в хоронімі Україна значення родинності, передусім сему 
‘матиʼ, яка прозоро заманіфестовує всі ознаки однієї з конотативних домінант. Натомість 
усна народна поезія до ХХ століття, усупереч прогнозам, не згенерувала в цій власній на-
зві такої семантики, а лише заявила про неї. Подальше вивчення художньої інтерпретації 
оніма Україна видається перспективним для встановлення цілісного топонімного коду 
української поезії як такого коду, що відбиває не тільки мистецькі настанови авторів, але 
й ментальність нації. 
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ОНИМ УКРАИНА И СЕМА ‘МАТЬʼ: КОРРЕЛЯТИВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В 
УКРАИНСКОМ ПОЭТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

В статье представлены результаты исследования развития коннотативной семан-
тики родства онима Украина в украинском поэтическом дискурсе. Основное внимание 
уделено такому компоненту значения, как ‘матьʼ, проанализированы художественные 
средства его актуализации. 

Ключевые слова: оним, топоним, семантика, сема, поэтический дискурс. 
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ONYM UKRAINE AND SEMA ‘MOTHER’: CORRELATIONS IN UKRAINIAN 
POETIC DISCOURSE

The article presents the results of the research on the development of connotative family 
semantics of a proper name Ukraine in Ukrainian poetic discourse. Attention is focused on the 
meaning component ‘mother’, artistic means of its actualization are analyzed.
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СМИСЛИ СУЩОГО В КУЛЬТУРОТВОРЕННІ ЛЮДИНИ

У статті розглядаються актуалізовані суттєвими трансформаціями в процесі 
культуротворення сучасної людини естетичні категорії краси, добра, істини в аксіоло-
гічному модусі як смисли сущого, пропонуються методологічні прийоми у поясненні та 
розумінні смислосфери культури.

Ключові слова: смисли сущого, смислосфера, самодетермінація, розуміння, краса, 
істина, добро.

Культура як друга природа, як особлива смислосфера – це результат рукотворної та 
інтелектуальної творчості людини. Звичайно ж людина прибирає на себе роль і твор-
ця і носія смислів, що закладається у підмурівок культури. Процес смислотворення як 
культуротворення набуває сенсу при наявності певних засад, сутнісних первнів, спираю-
чись на які, можна було б простежувати процес в його розвитку, трансформації, синтезі 
традицій, цінностей, світорозумінь, їх інтегральних характеристик, полі сутнісних про-
явів. Смислові первні в культуротворенні лежать в основі антропологічних універсалій 
(які репрезентують людину в іпостасі творця і носія культури), онтологічних – (буття 
людини і культури у системі різних модусів буття – найзагальніші буттєві домінанти 
і детермінанти), аксіологічних (система ідеалів і цінностей).(в різних його варіаціях). 
Вони ґрунтуються на універсаліях, на константах, які відбивають традицію, в яких гніз-
диться передовсім інтуїтивне розуміння культури як чогось довершеного, досконалого 
і людяного (ясна річ, в межах розуміння тієї чи іншої архаїчно- чи патріархально-зви-
чаєвої культури). Цілісний образ культури ( її онтологічні, естетичні, аксіологічні, мо-
рально-етичні складові) вдосконалювався і шліфувався багатовіковим досвідом людини. 
Тому й відчуття культури, що складалося і склалося на емпіричному інтуїтивному рівні 
свідомості, часто буває глибиннішим, ні ті, що засвоюються різними поняттєвими і ка-
тегорійними схемами. Смислова єдність культури (на противагу, приміром, цивілізації) 
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неможлива в антилюдинному і антилюдяному її спрямуванні, в інакшому випадку ми 
можемо говорити про антикультуру.

Отже, культура своєрідний метод естетичного пізнання, «переживання» і перетво-
рення всього, що є сферою людської діяльності в культурі.

Визначальну роль смислосфери в культурі підкреслювали видатні вчені гуманітарії 
М. Бахтін, Ю. Лотман, Л. Баткін, В. Біблер та ін. У підмурівок своїх теоретичних рефлек-
сій вони поклали найістотніший аспект для процесу розуміння культури – смисловий. Л. 
Баткін, солідаризуючись із М.Бахтіним стосовно єдиного шляху до «гуманітарного піз-
нання» – «діалогічного», розуміючи кожну культуру, кожне її явище як щоразу унікальне 
і неповторне «висловлювання» про світ, яке продовжується в діалогічній зустрічі з інши-
ми «висловлюваннями» інших явищ, інших культур, особливо акцентує предикативну 
рису «діалогічності»: це має бути «свідоме усвідомлення». При цьому слід зважати на 
інтелектуальні претензії до самого явища: його належність до культури обов’язкова, тоб-
то культуролог вступає у діалог з автором у його творінні, як з Іншим, Інакшим, з його 
свідомістю як з чужою свідомістю, а відтак з тими смислами (в «усіх смислах»), що 
вона продукує у своєму творінні. Культура не містить нічого поза смислами (і способу їх 
передавання). Це – зустріч в «осмисленому світі». Тому смисли культури є «осмисленим 
знанням», а «осмислене знання», і є істиною. В цьому ключі формулює і свою формулу 
Л. Баткін: смисл – це відповідь на питання [1; 36]. 

Наше власне осмислення буття включається в «передзнаходжувану» ситуацію куль-
турного спілкування, наші смисли і смисли автора не схожі і часом надто дистанційо-
вані один від одного. Це ускладнює розуміння, але саме інакшість двох «свідомостей» 
уможливлює «акт перекладу (тлумачення)» [2; 304]. Головне, щоб у процесі дослідження 
«своя» і «чужа» мова зустрілися «свідомо». При цьому всі межі і переходи між «мова-
ми» мають бути чіткими і прозорими, а самі «мови» повинні розрізнятися (і це мож-
ливо лише в послідовно проведеному, «щонайщільнішому діалогізуванні, у постійному 
смисловому зіставленні і спів-доторку), по-перше, минулий смисл для себе; по-друге, 
мій смисл, сучасний, але, по-третє, найвища мета: подати обидва смисли разом, один 
через одного, хоча і незлитими» [1; 53]. У цих висновках Л. Баткін орієнтується на прин-
цип «позазнаходжуваності» М. Бахтіна. І М. Бахтін, і слідом за ним Л.Баткін піддають 
сумніву герменевтичний і феноменологічний принцип розуміння і зрозуміння смислів 
діалогу шляхом «вживання» в чужу свідомість через елімінацію себе. На їхнє переконан-
ня, це не тільки неможливо, але й непотрібно, тому що позбавляє «позазнаходжуваності» 
дослідника, відтак «переваг (і обов’язкової умови) будь-якого розуміння», адже розумін-
ня виникає лише на зустрічі смислів, в їхньому діалозі. Діалог потребує двох неоднако-
вих, незлитих особливих смислів. «Ти непроникненне без певності «Я», без іншого, без 
дистанції...» [1; 6]. Поза тим, Л. Баткін критично висловлюється і щодо таких атрибутів 
процедури розуміння в герменевтиці і феноменології, як наявність у інтерпретатора фо-
нових знань, стану перед-розуміння тощо. Він вважає, що будь-які культурні контексти, 
знання, стани, реалії можуть і допомагати, і відволікати, знову ж таки в процесі інтер-
претації завжди превалює індивідуальний підхід з боку тлумача смислових сутностей 
культури в культуро творенні, результат якого сам диктує, чи потрібні чи, навпаки, зайві 
для його розуміння процеси його до-розуміння.
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Відомій тезі М. Бахтіна про те, що культура завжди перебуває на «між», на «межі», на 
пограниччі через нечітку визначеність приписувалися й приписуються різні смислові зна-
чення. Л. Баткін же вказав на місце зустрічі двох суб’єктів (того, хто розуміє, і того, кого 
треба розуміти). Для нього суб’єктність єдина смислотвірна інстанція культури, завдяки 
їй досягається її смислова істинність. Суб’єктність, вважає він, «не слід усувати, обмеж-
увати, звужувати... Смислова істинність можлива лише за умови найвільнішого (безко-
рисливого) і тому, в принципі, нескінченного розширення сфери суб’єктності». Автор за-
стерігає не плутати категорію суб’єктності із такою нешанованою ним «суб’єктивністю», 
яка є «суб’єктністю дурною, егоцентричною, глухою до духовної незалежності співбе-
сідника» [1; 5]. Інший культуролог В. Біблер, який досліджує специфіку внутрішнього 
(«мисленнєвого») діалогу, дещо інакше тлумачить категорію суб’єктивізму, швидше не в 
інтерпретаційно-логічному сенсі, а в «духовному». Суб’єктивність він розглядає як «ду-
ховний зір людини, який дозволяє їй стати відповідальною за початок і кінець історії», як 
вагомий культуротворчий чинник, як творення і розуміння водночас і культури, і творен-
ня, і розуміння себе в культурі. Висунувши ідею самодетермінації культури, згідно з чим 
культура пронизує буття людини, її діяльність, що в певному сенсі і є суб’єктивним її 
баченням: я втягуюсь в культуротворчість, у спілкування, а існуюча поза мною культура 
постає актом самодетермінації, і я засвоюю її, опредмечую у своїй культуротворчій ді-
яльності. Здійснювати акт самодетермінації допомагає «духовний зір» – гранями якого є 
теж культурна складова – моя відповідальність, моя глибинність, моя інтелектуальність. 
Тобто «суб’єктивність» у процесі розуміння й інтерпретації культури, за В. Біблером, 
відмінна від «суб’єктивності», про яку так негативно відгукувався Л. Баткін, адже у ньо-
го йдеться про глибинну, відповідальну «включеність» індивіда, носія культуротворчої 
діяльності в саме тіло культури. Культура для В. Біблера – це форма буття, форма діалогу, 
як і для М. Бахтіна, і для Л. Баткіна. Але культура для нього – це і смислове творення себе 
і світу, «винайдення світу «вперше», форма самодетермінації індивіда способом вільного 
вирішення і перевирішення своєї долі» [3; 289–290].

Власне підходи і М. Бахтіна, і Л. Баткіна, і В. Біблера до осмислення культури, які 
спираються на інтерпретаційну чи «духовну» складову аналізу культури, можна допо-
внити і підходом, ґрунтовно розробленим семіотиком Ю. Лотманом. Причому спробуємо 
вмотивувати його підхід як власне сцієнтистський структурний підхід, який є своєрідним 
описом механізмів функціонування культури за деякою стандартною методикою щодо 
систем і структур: «І текст окремого вірша, і мистецтво окремої епохи можуть бути пода-
ні у вигляді єдиної структури, організованої за певним, тільки їй притаманним внутріш-
нім законом» [5; 9]. Структурно-семіотичний аналіз своїми константними компонентами 
(визначенням через структурні схеми власне домінантних ліній, що розпрозорює текст 
і його універсалії) зрівноважить і «діалогічну», і «суб’єктну», і «суб’єктивну» складову 
загальногуманітарних принципів аналізу тексту. При цьому від «специфічно-гуманітар-
них підходів» жодних нових смислів розуміння тексту не створюється, навіть результати, 
отримані завдяки «специфічно-гуманітарному підходу» використовуються лише як за-
соби, як емпіричний матеріал. Компоненти структури експлікуються шляхом абстрак-
ції від аспектів розуміння, при цьому, що істотно, мають статус об’єктивної реальності. 
Діяльність дослідника дещо в такому підході змінюється, «на перший план висувається 
не те, що становить скарбницю індивідуального досвіду того чи того дослідника, що 
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невіддільно від його особистого досвіду, смаків, темпераменту, а отже, буденніша, але 
проте й більш строга, типова методика аналізу». Вона не замінює у широкому сенсі, 
«власне наукову творчість, а слугує їй фундаментом» [5; 6]. Отже, Ю.Лотман пропонує 
схему комплементарних взаємин «специфічно-гуманітарного» і сцієнтистського методів, 
коли сцієнтистські методи як «об’єктивна реальність» стають підґрунтям «специфічно-
гуманітарних» як суб’єктивної реальності. Головний підсумок, що випливає і з попере-
дніх розглянутих нами тез щодо смислів культуротворення, полягає в тому, що описані 
вище різні підходи створюють умови для опису, аналізу, інтерпретації тексту культу-
ри як творчої, креативної (відтак позитивної) діяльності – результат якої онтологічний: 
окреслення буттєвісних модусів життєздійснення, та аксіологічний – творення ціннос-
тей, опредмечування яких здійснюється шляхом смислопокладання. Загалом, якщо ви-
ходити з одного із найпоширеніших визначень культури як «щоразу і в кожному своєму 
прояві усвідомлена і мимовільна настійлива спроба людини розкрити і ствердити смисл 
людського життя і у співвіднесеності його зі смислом сущого», то закономірно проясню-
ється і питання про основну «моделюючу одиницю» сфери знання – «поняття про спосіб 
покладання смислу» [4; 673]. Буття культури пронизує людське буття, і в цьому взаємо-
проникненні здійснюється креативна сутність культури, процеси культуро-, людинотвор-
чості, процеси творення щоразу нових можливих світів і нових смислів, і перетворення 
старих світів і старих смислів. У цих процесах важлива процедура діалогу культур, адже, 
щоб адекватніше зрозуміти текст, ми маємо бачити в ньому культуру його митця. Наші 
інтенції водночас спрямовуються і до узагальнення, до лінійних, однозначних, поетапно-
поступальних умовисновків, і до суто гуманітарних, сказати б, словесно-чуттєвих «ви-
хлюпів», формою яких може бути і опис, і «духовне переживання», і «екзистенційні ста-
ни», просто емпіричний матеріал польового дослідження, формалізованого проблемним 
полем, на якому знайдеться місце і старим смислом, і новим, і трансформованим, навіть 
смислам, які відображають різночасові явища (минуле, теперішнє, майбутнє), адже при 
цьому розширюється інтерпретаційне поле і в діахронному, і синхронному зрізі, забез-
печуючи при цьому єдиний часопросторовий континуум самої інтерпретацї. 

Сутність культури полягає в смисловій площині, людина ставлячись до життя як до 
творчості творить її повсякчас. Розторгнути єдність смислової і антропологічної скла-
дової неможливо, оскільки це означає втратити сутність того, чим є культура. Що ж є 
тими першосутностями, які лежать в підвалині культуротворення? Що це за смисли? І це 
найскладніше питання, на яке можна відповідати, з’ясувавши, що загалом є смисли, і як 
вони можливі. Будь- яке чуттєве сприймання, сфокусоване в певному естетичному обра-
зі, несе в собі смисли, які в культурі, в естетиці формулюються як Краса, Істина і Добро,

 з ними пов’язані смислові ряди людини в процесі культуротворення, поза цим тво-
ріння в принципі неможливе, некраса, неістина, недобро смисли сущого не продукують, 
йтиметься про антикультуру.

Краса в в культуротворенні людини постає і універсалією і первнем.І звичайно ж у 
платонівській інтерпретації, яка лягла в основу класичної парадигми. У платонівсько-
му розумінні краса прибирає онтологічного статусу в трансцендентному, у світі ідей, 
а прекрасне втілює красу в конкретних речах. Краса незмінно розглядалася як транс-
цендентний феномен,а феномен прекрасного в силу цього набував характеристики нор-
мативності, інтегруючи у смисловому вузлі онтологічні, антропологічні і аксіологічні 
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модуси. Платонівське ідеалістичне бачення краси з різними семантичними акцентами, 
але з обов’язковим корелюванням зі смислом сущого трансформувалося у християнській 
естетиці: відправною тезою чого можна вважати крилату думку Миколи Кузанського: 
«Краса це все буття всього сущого, все життя всього сущого і все розуміння будь-якого 
розуму» (трактат « Про красу»). Ареопагітики первнем і універсалією краси вважали 
Бога як універсальну сутність, саме він втілював Красу і прекрасне, можливість і дій-
сність, формі і оформленість, сутність і існування,які є тотожними. Звичайно ж, естетич-
на тріада краса, добро, істина існує в нерозривному модусі. Згадаймо славетне з роману 
«Ідіот» Ф. Достоєвського «Краса врятує світ». Краса – це прекрасна,тому що добра, душа 
головного героя автора. І.Кант формулюючи морально-етичні максими, стверджував, що 
моральний закон всередині нас, а прекрасне – це символ морального добра.

Те ж саме мав на увазі і Чехов, коли стверджував, що «В людині все має бути пре-
красним».

Добро майже в усіх філософських естетичних системах розглядали як благо. Смисли 
сущого ототожнювалися з благом. З ідеї блага починалися філософування і Сократа і 
його учня Платона. Потім їхні ідеї дістали розвиток у християнському вченні. Багато 
хто з дослідників Сократа (одним із найперших Арістотель) вважали помилковим твер-
дження Сократа, що добро, доброчинність, пов’язана зі знанням. Той хто чинить добро, 
насамперед знає, що він чинить, він знає, що таке добро, а той хто не знає, чинить зло. 
Цікаве, і, на наш погляд, переконливе тлумачення запропонував білоруський філософ 
М.О. Можейко, пов’язуючи поняття блага, добра з естетичною категорією міри. На його 
думку, виходячи із загальної тези культурної традиції античної класики,Сократ йде шля-
хом притаманній цій культурі «семантико-аксіологічного ідеалу калокагатії, тобто ідеї 
єдності істини, добра і краси», що втілюється як у своєрідному континуумі – совісті, в 
якій стрижневий принцип («нічого понад міру»), засвідчує,що знання в етиці Сократа 
– це проблема пізнання міри. І відповідно до цього знання і здійснюється добро. У поді-
бному сенсі добро ототожнюється з мудрістю. Самопізнання і вдосконалення приводить 
до блага як до вищої мудрості. Не від багатства народжується доброчинність, а від до-
брочинності народжується добро матеріальне[6; 952]. Для Арістотеля благо – це те, що 
є кращим для кожного сущого, тобто щось, що за самою своєю природою удостоюється 
обрання, або те що робить благими інші причетні до цього речі, тобто ідею блага. Благо у 
Платона це найвищий ступінь світового буття. Платон осмислив думки свого наставника 
Сократа і сформулював своє дещо переінакшене розуміння блага, розширивши його на 
всі сфери буття людини і суспільства.

У християнському вченні вище благо ототожнене з Богом. Широко розробляв про-
блему добра російський філософ В.Соловйов,зокрема у відомій праці «Виправдання до-
бра», де «виправдовує» не лише добро, але і буття, життя загалом, замисел Божий про 
Всесвіт. В.Соловйов розглядав добро, як природу людської сутності, як властивість душі, 
з чого формується і сенс життя людини .Філософ у другій главі своєї праці « Аскетичне 
начало в моралі» виокремлює три почуття людини, які становлять її суть, і з якої власне 
постає людина, її гідність і внутрішня незалежність. На його думку, принципове значен-
ня почуття сорому полягає в тому, що саме ним «визначається етичне ставлення людини 
до матеріальної природи»[7; 5] .людина має соромитися переважання матеріальної при-
роди в собі, її пануванню над собою. Духовний первень має протидіяти і вивищуватися 
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над матеріальним, що породжує аскетизм, вплив «нижчого життя». Що цікаво, у ХХ ст. 
питання впливу «нижчого життя» на тривкість духа порушувало багато філософів і ав-
торів філософських романів, зокрема Т. Манн у «Чарівній горі» і Г.Гессе «Гра в бісер».

Поруч з почуттям сорому, найзначеннєвішим моральним почуттям, В. Солов-
йов ставить почуття жалості, в якому «корінь етичного ставлення вже не до нижчого, 
матеріального первня життя в кожній людині, а до інших людських і взагалі живих іс-
тот, їй подібних»[7; 6] . Жалість – це відчуття страждання іншого, його нужденної по-
треби, солідарність з ним. Істинна суть жалості у визнанні за іншим таких самих прав , 
як і для себе. Для рельєфнішого розуміння цієї чуттєвої позиції В. Соловйов пропонує 
дихотомічний принцип, принцип розрізнення. Для того, щоб зрозуміти, що жалість – це 
добро, доволі сказати безжалісна людина і образ подібної людини стане промовистим у 
правильності думки філософа. Свою думку В.Соловйов розгортає до усвідомлення ви-
щих моральних чеснот людини, обумовлених жалістю і співчуттям: «мислимий зміст 
(ідея) жалості чи співчуття, взята у своїй всезагальності і незалежно від суб’єктивних 
душевних станів, в яких вона проявляється, є правда і справедливість» [7; 8] Таким чи-
ном, правдою є те, що всі люди рівні між собою, а справедливістю є те, що людина має 
ставитися до інших, як до себе. Із почуття сорому В. Соловйов виводить ідею аскетизму, 
із почуття жалості – ідею альтруїзму, головний закон якого «чини з іншими так, як хочеш, 
щоб вони чинили з тобою», універсальний моральний закон, сформульований Конфуці-
єм, І. Кантом і згаданий в Нагірній проповіді Христа. 

Скільки б не було філософських систем, релігійних вчень всі вони намагаються осяг-
нути смисли сущого естетичної тріади, побачити в них зерно істини. Істина, може роз-
глядатися на наш погляд як «смисл сущого» в суб’єктивному і об’єктивному розумінні. 
Об’єктивне розуміння передбачає онтологічний статус істини, власне вона і є цей смисл 
сущого, це сформульоване знання, а суб’єктивне розуміння істини постає у двох іпоста-
сях, як «смисл сущого», істина, наділена онтологічним статусом(приміром у православ’ї) 
і як деонтологізований смисл, позбавлений об’єктивного статусу, як своєрідна форма ви-
раження психічного стану людини (соліпсизм).

Отже, «смисли сущого» в культуротворенні можуть розглядатися в модусі онтологіч-
них, естетичних,етичних, аксіологічних універсалій: краса, добро,істина.
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СМЫСЛЫ СУЩЕГО В КУЛЬТУРОТВОРЧЕСТВЕ ЧЕЛОВЕКА 
В статье рассматриваются, актуализированные существенными трансформация-

ми в процессе культуротворчества человека эстетические категории красоты, добра, 
истины в аксиологическом модусе как смыслы сущего, предлагаются методологические 
приемы в объяснении и понимании смыслосферы культуры.

Ключевые слова: смыслы сущего, смыслосфера, самодетерминация, понимание, 
красота, истина, добро.

The article deals with the aesthetic categories of beauty, goodness, truth in the axiological 
mode, actualized by essential transformations in the process of human culture, as methodolo-
gies for the essence of existence, and methodological techniques are offered in explaining and 
understanding the meaning of the sphere of culture.

Key words: senses of things, sense sphere, self-determination, understanding, beauty, 
truth, good.
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МОТИВЫ ТРАГИЧЕСКОГО ОДИНОЧЕСТВА И ПСИХОЛОГИЗМ 
ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В НОВЕЛЛАХ В.Ф.ОДОЕВСКОГО

В статье рассмотрены мотивы трагического одиночества и психологизм творчес-
кой личности в новеллах В.Ф.Одоевского. Автор анализирует образы гениальных ком-
позиторов и мотив сумасшествия на примере новелл «Себастьян Бах» и  «Последний 
квартет Бетховена»

Ключевые слова: мотив, новелла, образ художественный, романтизм, трагичес-
кий характер.

В последние годы литературоведы все чаще обращаются к вопросам истории и тео-
рии романтизма. Актуальность выбранной темы обусловлена заметным в современном 
литературоведении интересом к романтизму как литературному направлению, одним 
из известных представителей которого в русской литературе был Владимир Федорович 
Одоевский (1803-1869).
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Необходимость разобраться в тайниках человеческой психики, что и пытался сде-
лать Владимир Федорович Одоевский, создавая характеры “великих безумцев” в своих 
произведениях, и в наше время представляется одной из важнейших задач художествен-
ной литературы. 

Целью данной статьи является исследование мотивов трагического одиночества в 
новеллах В.Ф.Одоевского «Себастьян Бах» и «Последний квартет Бетховена». В ходе 
анализа мы прослеживаем психологизм творческой личности и реализацию мотива су-
масшествия в раскрытии образов известных композиторов. 

Представитель философского течения в развитии русского романтизма XIX столетия 
В.Ф. Одоевский стремился к раскрытию внутреннего мира необыкновенной человече-
ской личности. Это и определило яркость и оригинальность его романтических новелл, 
посвященных гениальным художникам.

Фундаментальным исследованием, в котором большое внимание уделяется анализу 
литературного наследия В.Ф. Одоевского, является работа П.Н. Сакулина “Из истории 
русского идеализма. Князь В.Ф. Одоевский. Мыслитель. Писатель”. Разным аспектам 
творчества писателя посвящены публикации известных ученых И.А. Бычкова, И.И. За-
мотина, Н.А. Котляревского, А.М. Скабичевского, Н.Ф. Сумцова [1; 4]. К оценке литера-
турной деятельности В.Ф. Одоевского обращаются Ю.В. Манн, Е.А. Маймин, А. Нем-
зер, В.И. Сахаров, М.А. Турьян, Е.Ю. Хин и др. [5; 7]. Среди украинских ученых следует 
отметить работы О.В. Козорог и Т.Ю. Черняхович. Несмотря на целый ряд научно-иссле-
довательских работ, посвященных творчеству В.Ф. Одоевского, психологический аспект 
его литературной деятельности требует дальнейшего освещения.

Тема “великих безумцев” – музыкантов, поэтов, художников – была довольно распро-
страненной в романтической литературе 20-40-х годов XIX столетия. Н.В. Гоголь в пове-
сти “Портрет” запечатлел романтический образ художника Пискарева. “Высокое безумие” 
присуще герою комедии Грибоедова “Горе от ума” Чацкому. Безумием в романтической 
культуре принято считать “особое пограничное состояние человеческой психики, откры-
вающее субъекту путь в бесконечное”, а его причины прослеживаются в “творческих по-
рывах, божественном откровении, мистических открытиях” [8: 227]. Романтическое созна-
ние высоко оценивает безумие, в особенности безумие гениальной личности.

Музыкальные образы и мотивы музыки играют в произведениях романтиков важную 
роль и используются для более глубокого раскрытия психологического состояния роман-
тического героя. В.Г. Вакенродер, как и многие другие теоретики романтизма, считал 
музыку важнейшим из искусств, так как она “сплавляет в себе и глубину содержания, и 
чувственную силу, и смутную, фантастическую значимость” [2: 171]. Гофман в “Крейс-
лериане” писал о музыке как об особом языке высших сфер человеческой души: “Музы-
ка – самое романтическое из всех искусств, пожалуй, можно даже сказать, единственное 
подлинно романтическое, потому что имеет своим предметом только бесконечное” [3: 
41]. В.Ф. Одоевский считал, что музыка, способна передать “невыразимое”, то есть са-
мое глубокое в человеке, гораздо лучше, чем литература, живопись или скульптура. 

Бетховен занимал особое место в жизни В.Ф. Одоевского. Обращаясь к образу Бетхо-
вена, автор пытается решить важные эстетические и нравственные проблемы. Непонят-
ный самому себе путь творчества является, по мнению писателя, важнейшим, основным 
в жизни художника. Отталкиваясь от философского учения Шеллинга об абсолютном 
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тождестве духа и материи, В.Ф. Одоевский развивает идею о провиденциальной функ-
ции художника в момент творчества. 

В.Ф. Одоевский в своих новеллах о великих музыкантах продолжает одну из излю-
бленных тем русской романтической литературы XIX века – тему трагического одиноче-
ства творческой личности, мучительного противоречия между призванием художника и 
его окружением. В романтически преображенном портрете Бетховена писатель показал 
двойной конфликт гениального новатора – внутреннее раздвоение его личности и разлад 
с окружающей средой. 

Бетховен В.Ф. Одоевского – пример дисгармоничной личности, и эта мысль приоб-
ретает особый акцент в контексте цикла “Русские ночи”, в который вошли обе новеллы 
писателя. У героя почти полностью разорваны связи с внешним миром. Причина этого 
– в его глухоте, а также в непонимании современниками его произведений. Не понимая 
музыку глухого Бетховена, они называют ее “безобразными порывами ослабевшего ге-
ния”, который, по их мнению, под конец жизни стал “бездарным контрапунктистом” [6: 
118]. Бетховен в ответ на это упрекает музыкальных теоретиков в том, что они своим 
“засушенным мозгом” не могут понять душу музыканта. Он уверен, что именно своими 
последними сочинениями он совершил переворот в музыкальном искусстве и стал “ис-
тинным, великим музыкантом”. Разумеется, технические сложности музыки Бетховена 
вызваны силой эмоций неистовой натуры композитора.

В интерпретации В.Ф. Одоевского Бетховен – истинный творец, которому ведомы 
радости и муки творчества. Для гениального композитора искусство – это “высокое уси-
лие творца земного, вызывающего на спор силу природы” [6: 123]. Именно так понимает 
смысл искусства и смысл жизни художника сам В.Ф. Одоевский. В уста своего героя 
писатель вкладывает мысль, созвучную идеалистическому учению Шеллинга о несоот-
ветствии мысли и выражения. “От самых юных лет, – размышляет в своем монологе-ис-
поведи Бетховен, – я увидел бездну, разделяющую мысль от выражения. Увы, никогда я 
не мог выразить души своей...” [6: 121]. 

Глубоко несчастный, глухой Бетховен, познавший законы новой, неведомой миру 
гармонии, умирает в нищете, осмеянный теми, кто некогда восхищался его творчеством. 
Несчастье гения – в бессилии выразить все свои страсти, “неизглаголанность страда-
ний”. Гофман в “Крейслериане” писал: “Музыка Бетховена движет рычагами страха, 
трепета, ужаса, скорби и пробуждает именно то бесконечное томление, в котором за-
ключается сущность романтизма” [3: 43]. Его произведения не рождают в слушателе 
отрадного чувства умиротворения, напротив, слушая симфонии Бетховена, “душа у вас 
изнывает”. 

Конфликт с обществом и трагедия творческой личности несколько по-иному рас-
крыты в новелле “Себастьян Бах”. Одоевский воздвиг подлинный памятник великому 
немецкому композитору, творчество которого было мало известно в тот период в Вос-
точной Европе. Автор не акцентирует внимание читателя на фактах его биографии. Он 
сосредотачивается на характере его музыки, чуждой всему суетному. Перед писателем 
стояла задача – создать не только точное портретное изображение композитора, но и 
попытаться запечатлеть его сложный внутренний мир, раскрыть свое понимание его 
творческой личности. В этом произведении, как в фокусе, отразились основные мыс-
ли писателя о настоящей, высокой музыке. В музыке Баха Одоевский видел “могучее 
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дыхание жизни”, силу и благородство больших человеческих чувств. В самом тоне по-
вествования чувствуется благоговение писателя перед гением Баха. Сродни музыке Баха 
и язык новеллы, величественный и спокойный, что достигается путем использования 
автором позитивно окрашенных эпитетов (“таинственное спокойствие”, “прекрасный, 
чистый голос”, “смиренный органист”, “возвышенный ум”, “беспрестанное вдохнове-
ние” “безмолвная мотитва” и др.) и сравнений (фальшивая нота – “невежливое слово”, 
музыкальные фразы – “кудри”, внутренность храма – “радужное сияние”, клапаны ор-
гана – “жилы огромного организма”). Особый характер поэтике новеллы придают ме-
тафоры (“благодатная роса”, “небесный напиток”, “магический свет”, “поэтическое ви-
дение”, “внутренний язык искусства”, “величественный характер”, “блеснуть голосом”, 
“целомудренная жизнь”, “бесстрастная природа” и др.) [6]. В лирических отступлениях 
звучат аллюзии на “Илиаду” Гомера, “Божественную комедию” Данте, поэзию Байрона, 
Шиллера, трагедии Шекспира. Дополняют картину упоминания полотен Рафаэля, Аль-
брехта Дюрера, бессмертных произведений архитектуры. Повествование, практически 
лишенное диалогов, характеризуется импрессивностью, в нем отсутствуют риториче-
ские вопросы, восклицания. 

Доминантой жизни Баха автор делает его безраздельную преданность музыке, ото-
рванность от всего мирского. К несчастью, в этом крылась причина его непонимания 
в семье, в которой “он был – лишь профессор между учениками”. Всецело поглощен-
ный музыкой, Бах разучился чувствовать происходящее в душах близких ему людей. Его 
жена Магдалина, с которой он прожил всю жизнь, была глубоко несчастной с ним. О ее 
страданиях, о ее неразделенной любви к заезжему итальянскому певцу Бах узнал лишь 
перед ее смертью. 

Философское представление писателя о мире и человеческой природе тонет в во-
довороте реальной жизни. Магдалину сокрушает властная сила “грешного” людского 
бытия. Образ героини можно расценивать как связующую нить между реальным и иде-
альным миром гениального композитора. Со смертью жены эта нить оборвалась, и Баха 
покинуло вдохновение. Он вдруг почувствовал, что “половина души его была мертвым 
трупом” [6: 181]. Он нашел в жизни все: признание, славу, почитателей своего таланта, 
все – “кроме самой жизни”. Конфликт выходит за рамки судьбы одного человека, пере-
растая в конфликт нравственно-философский. 

В контексте “Русских ночей” эта новелла является примером жизни человека, ко-
торому не удалось достичь полноты существования. “Полнота жизни”, по мнению 
В.Ф. Одоевского, предполагает не только радость в искусстве, но и радость простого 
человеческого бытия. В своем самозабвенном служении искусству великий композитор 
забывал о том, без чего немыслимо счастье человека. “Ему хотелось, чтобы кто-нибудь 
рассказал, как ему горько, посидел возле него без посторонних расспросов, положил бы 
руку на его рану…” [6: 181]. 

С большой поэтической силой воссоздает автор образы великих тружеников, посвя-
тивших жизнь искусству. Новеллы В.Ф. Одоевского о музыкантах поражают глубиной 
проникновения в духовный мир гениев. Исследуя мотивы трагического одиночества ге-
ниальной личности в его произведениях, нельзя не согласиться с мнением автора о том, 
что жизнь только для искусства – горька и тягостна для творца. Такая жизнь ведет к дис-
гармоничному развитию человека, к потере им полноты жизни.



335

В новеллах “Последний квартет Бетховена”, “Себастьян Бах” писатель старается 
постичь законы музыкального искусства и в художественной форме раскрыть его без-
граничную красоту и величие. При этом автор стремится показать сложный внутренний 
мир гения, развивая одну из излюбленных тем русской романтической литературы XIX 
века – тему трагического одиночества творческой личности, мучительного противоре-
чия между призванием художника и его окружением. С высшим проявлением духовной 
деятельности человека связан мотив безумия, сложно и противоречиво воплощенный в 
образах Баха и Бетховена.

Материал статьи может быть использован в практике вузовского преподавания курса 
истории русской литературы XIX столетия, для проведения спецкурсов и спецсемина-
ров, посвященных актуальным проблемам изучения романтизма и, в частности, твор-
чества В.Ф. Одоевского, для подготовки новых учебников и пособий, а также в работе 
научных студенческих кружков.
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МОТИВИ ТРАГІЧНОЇ САМОТНОСТІ ТА ПСИХОЛОГІЗМ ТВОРЧОЇ 
ОСОБИСТОСТІ В НОВЕЛАХ В.Ф. ОДОЄВСЬКОГО

У статті розглянуто мотиви трагічної самотності та психологізм творчої осо-
бистості у новелах В.Ф.Одоєвського. Авторка аналізує образи геніальних композиторів 
та мотив божевілля на прикладі новел «Себастьян Бах» та «Останній квартет Бет-
ховена».

Ключові слова: мотив, новела, образ художній, романтизм, трагічний характер. 
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THE MOTIVE OF TRAGIC SOLITUDE AND THE PSYHOLOGISM OF THE 
CREATIVE PERSONALITY IN THE NOVELLAS BY V.F.ODOEVSKIY

The article deals with the motives of tragic loneliness and psychologism of creative person-
ality in the V. F. Odoyevsky stories. The author analyzes the images of brilliant composers and 
motive of madness on the example of short stories “Sebastian Bakh” and “The last Bethovens 
quartet”. 

Key words:  motive, story, image, Romanism, tragically character
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