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РОМАНСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З ЕТНОНІМАМИ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ 
ЕТНІЧНОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

(В ПОРІВНЯННІ З УКРАЇНСЬКИМИ) 

Фразеологія залишається одним із найактуальніших напрямків лінгвістичних дослі-
джень. У статті розглядаються з історичного, лексико-семантичного та етнокуль-
турного погляду фразеологічні одиниці романських мов (французької, окситанської, ка-
таланської, іспанської, португальської, галісійської, італійської, румунської у порівнянні 
з українськими та іншими іншомовними зразками), об’єднані наявними в них етноні-
мічними компонентами. Ідеться про своєрідне відображення мовної картини світу, а 
також про культурологічну репрезентацію «етнічної ментальності». 

Ключові слова: етнонім, фразеологізм, семантика, етнокультура. 
 
Характерною рисою етнонімічних і похідних назв, що функціонують в індоєвропей-

ських мовах, є їхня присутність у значній кількості фразеологічних зворотів, що свідчить 
про їхній історичний «стаж», а також про різнорідні уявлення, стосовні представників 
інших етносів і носіїв інших мов. Тому можна говорити про особливий лексико-семан-
тичний розряд, що є своєрідною складовою мовної картини світу й відображенням «ет-
нічної ментальності» [1: 61] та етнічної культури, навіть певною мірою попри біблійний 
принцип «ні елліна, ні юдея». 

Актуальність такої розвідки зумовлюється незмінною необхідністю порівняльно-
го дослідження етнонімічних назв у різних мовах [див., напр., 2: 54, 60; 3: 16], у тому 
числі романських. Цю тезу цілком можна поширити на словосполучення, сталі вирази 
й фразеологізми з етнонімами. У вітчизняному мовознавстві ця тема не розглядалася 
в порівняльному плані на основі саме романського мовного матеріалу (можна назвати 
лише дослідження О. О. Рогач, здійснене на матеріалі української, російської, польської, 
англійської і французької мов [4]). В інших країнах (насамперед у Росії) здійснювали-
ся подібні дослідження на матеріалі іспанської та англійської мов (П. В. Пантюхова, 
К. М. Красикова), іспанської (Н. В. Семенцова), англійської та французької (Т. І. Ско-
робогатова, Т. О. Шкуратова), французької (І. А. Салікова, І. А. Френкель), російської 
та англійської (О. В. Маруневич), польської та китайської (О. М. Зубкова), англійської 
(А. Х. Вазихова, М. Л. Вострих, Д. О. Шен), німецької (О. В. Богомягкова), російської 
(О. І. Грищенко), болгарської (З. Барболова). 

НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ І КУЛЬТУРИ В ЇХ СПЕЦИФІЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ
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Тож мета полягає у визначенні лексико-семантичних, стилістичних та етнокуль-
турних рис досліджуваних мовних одиниць. Об’єктом дослідження є фразеологізми 
сучасних романських мов (французької, окситанської, каталанської, іспанської, порту-
гальської, галісійської, румунської), а його предмет складає та частина корпусу фразе-
ологізмів, категорійною рисою якої є присутність у складі етнонімічних (у тому числі 
похідних) назв. Джерелами матеріалу є насамперед фразеологічні, тлумачні, перекладні, 
а також етимологічні словники романських та інших мов. Відповідно до завдань і харак-
теру дослідження використано випробувані загальнонаукові методи, насамперед описо-
вий і порівняльний, а також метод узагальнення, призначений для виявлення спільних як 
спільних ознак і рис, так і характерних особливостей обраного лексико-фразеологічного 
розряду. Новизна цього дослідження вбачається в тому, що йдеться про першу розвідку, 
стосовну специфічної групи фразеологічних одиниць у романських мовах, характерною 
ознакою яких є етнонімічний компонент. 

Лінгвістичні дослідження останніх десятиліть свідчать про тенденцію до досліджен-
ня етнонімів у плані розгляду цілих систем, що передбачає, зокрема, зіставно-порівняль-
ний аналіз, стосовний етнонімічних назв у різних індоєвропейських мовах. Особливого 
значення це питання набуває в наш час, позначений активізацією й поглибленням між-
народних зв’язків. Характерною особливістю таких назв у сучасних мовах є їхня багато-
значність. Звісно, що це не стосується всіх відповідних лексем у кожній із мов, але ця 
полісемія становить очевидний науковий інтерес. Компаративний аналіз такої лексики 
на матеріалі різних мов дозволяє мати краще уявлення не тільки про характерні мов-
ні риси, а й про особливості історичні та національно-культурні, які стають особливо 
виразними, коли етноніми в різних ‒ переважно переносних ‒ значеннях виступають у 
складі фразеологічних словосполучень і виразів. Багато характерних зразків демонструє 
в цьому сенсі романська фразеологія. 

Літературні етнонімічні назви як такі є стилістично нейтральними. Це певний спосіб 
дистанціювання від представників інших етнічних спільнот [5: 8]. Однак картина істотно 
змінюється за умов набуття ними вторинних значень, які загалом уже не мають безпосе-
реднього стосунку до етнічної або національної належності, тобто спостерігається своє-
рідна деонімізація таких назв. Ця теза стосується також фразеологізмів із етнонімічними 
(у тому числі хоронімічними) компонентами.

Якщо говорити про такі фразеологізми в романських мовах, то слід зазначити, що 
хронологічно найдавніші з них є успадкованими від латини або ж такими, що йдуть від 
латинських зразків.

Чимало таких виразів або словосполучень має біблійне походження (і, відповідно, 
гебрайську основу), їхньою особливістю є те, що фактично всі вони вживаються нині 
в переносному значенні: згадаймо (в лінгвістичному контексті) франц. tour de Babel, іт. 
torre di Babele, окс., ісп., порт., галіс. torre de Babel, рум. Turnul Babel (від лат. turris Ba-
bel), відповідники за формою і змістом існують у багатьох інших мовах ‒ пор., напр., укр. 
вавилонська вежа [6: 76]. Іншим історичним джерелом є грецька міфологія і література ‒ 
пор. франц. cheval de Troie, іт. сavallo di Troia, ісп. caballo de Troya (від лат. equus Troja-
nus; щоправда, гр. δούρειος ίππος означає, власне, ‘дерев’яний кінь’), укр. троянський 
кінь [6: 588]. Що ж до латинських джерел як первісних, то прикладами можуть бути 
лат. Punica fi des (уживане в італійській мові) і франц. foi punique, ісп. fe púnica, порт. fé 
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púnica ‘віроломство’, пор. також, напр., нім. Punische Treue, власне ‘пунічна віра’, тобто 
те, чому не можна довіряти. Показовим прикладом поширення латинського вислову є 
історія фрази ad kalendas Graecas ‘до грецьких календ’ [див. напр., 7: 14], звідки йдуть 
іт. alle calende greche, франц. (renvoyer) aux calendes grecques, ісп. dejar a las calendas 
griegas [8: 279]. Окремі словосполучення латинського походження можна віднести до 
розряду термінологічних ‒ порівняймо сучасні романські назви римського права (лат. 
jus/ius romanum): франц. droit romain, окс. drech roman, кат. dret romà, ісп. derecho romano, 
порт. direito romano, галіс. dereito romano, іт. diritto romano, рум.drept roman. Ця частина 
лексичного арсеналу становить не тільки суто мовний інтерес – вона відбиває історію 
народів, зокрема різнорідні історичні колізії, різні аспекти менталітету, способу життя, 
особливості суспільного, економічного, культурного, побутового характеру. 

У цьому контексті показовими є вирази з так званими лінгвонімами, зокрема, лат. plane 
et Latine loqui ‘говорити ясно і щиро’ (букв. ‘ясно і по-латинському’). Тому можна сказати, 
що специфічний реліктовий характер мають деякі сучасні романські вирази з назвами мов, 
найпоказовішими з них є іт. (що видається цілком природним із огляду на історичні та гео-
графічні чинники) capire (intendere) il latino ‘розуміти, про що йде мова’ (букв. ‘розуміти 
латину’) і, навпаки, non capire il latino ‘не розуміти простих речей’ (‘не розуміти латину’), а 
також, скажімо, франц. être au bout de son latin (букв. ‘бути наприкінці своєї латини’), perdre 
son latin (букв. ‘губити свою латину’) у значенні ‘заходити в глухий кут’, пор. j’y perds mon 
latin (букв. ‘(тут) я втрачаю (гублю) свою латину’) ‘не знаю, що й думати’. Водночас назви 
іншого давнього європейського етносу та його мови виступають у багатьох різномовних 
образних виразах (конотованих негативно) на кшталт іт. parlare greco ‘розмовляти грець-
кою’ з переносним значенням ‘говорити нісенітниці’, ісп. hablar en griego/gringo ‘т. с.’ (як 
відомо, ісп. і порт. gringo, зневажлива назва американців або європейців, походять від на-
йменування греків [див., напр., 9: 304]), франц. cela est du grec pour moi або порт. isso para 
mim é grego букв. ‘це для мене грецьке’ (пор. англ. it is Greek to me – це для мене зовсім 
незрозуміле’), спільною основою виступає в цьому випадку середньовічний латинський 
вираз Graecum est: non potest legi ‘це грецьке, це не можна прочитати’; пор. гр. αυτά για 
μένα Κινέζικα [10: 131] букв. ‘це для мене китайська (мова)’ (пор. укр. китайська грамота). 
Згадаймо також у цьому зв’язку поширений польський вираз udawać Greka ‘прикидатися 
дурником’, букв. ‘удавати з себе грека’, тобто такого, що нічого не розуміє. У багатьох ви-
падках такі ‒ загалом розмовні ‒ вирази є вже загалом застарілими. Сфера їхнього вжитку 
поступово звужується з подальшою демократизацією суспільно-політичних відносин, еко-
номічним, політичним і культурним зближенням різних країн. 

Не менш показовим є порт. (браз.) O ego humano é um pequeno argentino dentro de cada 
um de nós («людське его ‒ це маленький аргентинець усередині кожного з нас» ‒ бразиль-
ці вважають своїх аргентинських сусідів надто зарозумілими [див. 11: 34]). Такі прикла-
ди демонструють наявність оцінного елемента, а відповідні прикметники наближаються 
за своїм змістом до категорії якісних. Водночас назви такого роду можуть так само бути 
загалом нейтральними за семантикою, а прикметники ‒ позначати суто відносні характе-
ристики. Крім того, похідні відетнонімного походження можуть зберігати певною мірою 
етнонімічну складову значення, однак семантика зазнає подальшого розвитку.

Звернімося до іменних словосполучень «класичного» зразка, тобто «іменник + при-
кметник». У цьому плані ілюстративними можуть бути, скажімо, рум. precizia germană 
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‘німецька точність’ або іт. оrologio svizzero (‘швейцарський годинник’) – про пунктуаль-
ну людину (одержано від інформантів), пор. ісп. hora inglesa (букв. ‘англійська година’) 
‘точний час’, приклади з інших джерел – іт. messa greca (власне ‘грецьке богослужін-
ня’) у значенні ‘метушня’, grazia / bellezza greca ‘грецька вишуканість / краса’ [12: 847], 
франц. décadence latine (букв. ‘латинський занепад’) у значенні ‘ранній занепад’ [13: 729] 
або querelle d’Allemand (букв. ‘німецька сварка’; [14: 23]) ‘безглузда сварка’, щодо по-
ходження якого єдиної думки немає. Особливий інтерес становлять випадки, в яких ет-
нонімічним компонентом таких словосполучень виступає лексема, що вже сама по собі є 
апелятивованою. Якщо іт. basco (‘баск; баскійський’) має ще й значення ‘берет’, то basco 
nero (‘чорний берет’) означає ‘танкіст’, basco verde (‘зелений берет’) – це ‘співробітник 
фінансової (податкової) поліції і т. ін.’ [ 12: 190]. Отже, йдеться про особливе поєднан-
ня апелятивації з метонімічним розширенням значення. Щось подібне спостерігається у 
випадках на зразок горезвісної російської рулетки. Маємо на увазі не тільки й не стіль-
ки первинне значення відповідних назв, що вже є переносним і типово образним, а по-
дальші, ще більшою мірою абстраговані, значення, приміром, ісп. ruleta rusa (‘російська 
рулетка’) як ‘ризикована операція’, пор. порт. roleta russa, кат. ruleta russa, франц. roulette 
russe, іт. roulette russа, рум. ruleta rusească тощо. 

Варто окремо розглянути також етноніми як складову частину фразеологічних зво-
ротів, під якими ми розуміємо фразеологічні одиниці, базовою частиною яких є дієслово. 
Лексико-семантичний аналіз наявного фактичного матеріалу свідчить про те, що і в цій 
царині можна виокремити загалом ті самі тематичні розряди. Більше того, чимало з таких 
зворотів є свого роду розширеними варіантами розглянутих вище лексичних одиниць. 

Почнімо з загальних характеристик людини, способу її життя і т. д. Так, у перенос-
ному значенні та сама назва ‘грек’ уживається у французькому вислові (ne pas) être un 
grand Grec (букв. ‘(не) бути великим греком’), що означає ‘(не) бути дойдою’. З іншого 
боку, в італійських виразах vivere alla greca (букв. ‘жити по-грецькому’) ‘жити розкішно 
(як при візантійському дворі)’ або è una statua greca (‘це ‒ грецька статуя’), що вжива-
ється на позначення «великої і квітучої краси» [12: 847], «обігрується» згадане вище 
значення слова ‘грецький’ як уособлення чогось довершеного, бездоганного або розкіш-
ного. Подібним чином сема ‘латинський; латинська мова’ набуває семантичних відтін-
ків, пов’язаних із наукою, освітою, ученістю і под., пор., наприклад, франц. cela sent le 
pays latin (букв. ‘від цього пахне латинським краєм’) ‘від нього ще пахне «школою»’, 
les ânes parlent latin (букв. ‘віслюки розмовляють латиною’) ‘дурні люблять пишномов-
ність’ або ісп. saber mucho latín (власне ‘добре знати латину’) у значенні ‘бути хитрим’ 
(пор. рос. быть себе на уме) [15: 1167]. З останнім виразом перетинається за формою 
і змістом франц. entendre/savoir le/son latin (‘розуміти/знати свою латину’, тобто ‘бути 
пройдисвітом’. Водночас франц. parler latin devant les cordiliers (букв. ‘говорити латиною 
до ченців’) за змістом відповідає укр. вчити вченого, а, відповідно, il ne faut pas parler 
latin devant les clercs (‘не слід говорити латиною до освічених людей’) ‒ це те, що в укра-
їнській мові передається виразами на зразок не вчи вченого або не лякай попа коровою. 
До цього додамо виразну репліку Фігаро з класичної комедії Бомарше (ХVIII ст.): qu’il 
s’avise de parler latin, j’y suis grec: je l’extermine ‒ ‘нехай заговорить бодай латиною, я 
йому відповім грекою: я його знищу’ [13: 1093]. Слід сказати, що саме сема ‘латина; 
латинська мова’ виявляється надзвичайно продуктивною й семантично багатоплановою 
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в контексті фразеології романських (неолатинських) мов ‒ до наведених вище долучимо 
ще такі показові приклади, як ісп. coger en mal latín (букв. ‘хапати на поганій латині’) у 
значенні ‘помітити чиюсь похибку/упіймати кого-небудь на помилці’, decirle/echarle los 
latinos (букв. наговорити/накидати йому/ій латиною’) у переносних значеннях ‘оженити 
на собі’ і ‘благословити’ [див. 16: 461] і порт. perder o seu latim (букв. ‘губити/втрачати 
свою латину’) ‒ ‘марнувати час’ [17: 500], пор. франц. (y) perdre son latin ‘т. с.’ або arriver/
être au bout de son latin (букв. ‘доходити до краю/бути на краю своєї латини’), тобто ‘ви-
черпати свої докази’ або ‘губитися у здогадках’.

З-поміж інших виразів такого роду, стосовних образних характеристик людини та її 
поведінки, наведімо франц. avoir les portugaises ensablées (‘мати вуха в піску’) у значенні 
‘бути прислухуватим/недочувати’ або avoir les boules de gomme dans les portugaises (‘мати 
гумові кульки у вухах’), тобто ‘бути глухим’ (зважмо в цьому зв’язку на специфічне роз-
мовне вживання слова portugaise у значенні ‘вухо’), водночас embouteiller les portugaises 
à qn (букв. ‘забивати вуха кому-небудь’) ‒ це ‘оглушати’ і ‘набридати’ [18: 481‒482]. Схо-
жими за змістом є вирази в інших мовах на зразок нідерл. oost-indisch doof zijn ‒ ‘бути 
ост-індським глухим’ (натяк на складність спілкування з малайцями або індонезійцями ‒ 
населенням колишніх володінь Нідерландів). 

 Етнонімічний елемент у значенні базового слова певною мірою зберігається у вира-
зах на зразок франц. c’est un vrai Turc ‘це справжній турок’ у значенні ‘це справжній вар-
вар’, порт. ser português de direitos (букв. ‘бути законним португальцем’) ‘бути прозорим/
таким, що не викликає сумніву’ [19: 1077], рум. merge ca un ceas elveţian (букв. ‘ходити, 
як швейцарський годинник’) у значенні ‘бути точним’. У таких випадках етнонімічна 
назва має «самостійне» переносне значення, до того ж воно може містити в собі як пози-
тивну, так і негативну оцінку. Однак основним елементом є все-таки образне порівняння: 
пор., наприклад, ісп. celoso como (un) turco, букв. ‘ревнивий, як турок’ (пор., напр., рос. 
упрямый (упертый), как хохол [див. 20: 255]). 

Видається логічним те, що для позначення ясності, прозорості мовлення використо-
вуються назви (в тому числі образні) відповідних мов, пор. ісп. hablar en buen romance 
(cristiano) [16: 677], букв. ‘розмовляти гарною романською (християнською) мовою’, 
порт. bem vê que lhe falo português, букв. ‘ви ж бачите, що я розмовляю португальською’ 
[20: 1077], це щось на зразок рос. я вам русским языком говорю, пор. франц. je vous le 
dis en bon français ‘я кажу це вам доброю французькою’, іт. parlare italiano (‘говорити 
італійською’) або dire una cosa in buon latino (букв. ‘сказати щось гарною латиною’ [12: 
1002, 497]), пор. те саме лат. plane et Latine loqui або рум. româneşte iţi spun/vorbesc ‒ 
букв. ‘кажу, здається, румунською’ [21: 1246]. У протилежних за змістом випадках ви-
ступають, зазвичай, назви більш віддалених генетично мов Європи, зокрема грецької 
або турецької ‒ пор., наприклад, ісп. hablar en griego [22: 515], іт. parlare in greco ‘гово-
рити грецькою’ [23: 817] або parlare turco ‘говорити турецькою’ [24: 676], parlare tedesco 
‘говорити німецькою’ [12: 1969], рум. vorbi turceşte ‘т. с.’. Майже анекдотичний випа-
док фіксуємо у французькій мові, де в значенні ‘погано розмовляти французькою’ свого 
часу вживався обраний вираз parler français comme un basque espagnol букв. ‘розмовляти 
французькою, як іспанський баск’ (як відомо, баски проживають також на півдні Франції 
‒ прим. авт.), що давно вже (можливо, через помилкове «народноетимологічне» сприй-
няття слова basque) перетворився на parler français comme une vache espagnole, букв. 
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‘розмовляти французькою, як іспанська корова’ [див. 25: 708]. Коли йдеться про щось 
незрозуміле («китайську грамоту»), вживаються вирази на зразок франц. c’est du grec, 
букв. ‘це щось грецьке’, варіанти ‒ c’est de l’allemand / du haut allemande / de l’hebreu / du 
latin ‘це щось німецьке / верхньонімецьке / гебрайське / латинське’ [див., напр., 26: 31].

Чимало виразів у різних мовах стосується способу життя як такого. Йдеться насам-
перед про такі звороти, як іт. far vita da zingaro ‘жити циганським життям’, тобто ‘бродя-
жити, бурлакувати’ [27: 987]. Сема ‘циган’ (із відомих причин демо – й етнографічного 
характеру) нерідко виступає в різнорідних за змістом румунських виразах на кшталт a se 
muta ca ţiganul cu cortul, букв. ‘перебиратися, як циган із шатром’, тобто ‘переходити з 
місця на місце’ [21: 1846], învăţat ca ţiganul cu ciocanul/scânteia, букв. ‘звиклий, як циган 
до молотка / іскри’ (відомо, що одним із традиційних циганських ремесел було коваль-
ське), що означає ‘звиклий до всього’. Водночас варто згадати й дещо парадоксальне за 
змістом іт. fare l’inglese ‘чинити/робити, як англієць’ у значенні ‘вдавати нерозуміння’ 
[12: 944] або навіть ‘прикидатися дурником’ (із натяком на іншу мову та неемоційний 
темперамент англійців), синонімічними є вирази fare l’indiano (‘прикидатися індіанцем’) 
і fare l’albanese ‘… албанцем’ [12: 52], яким в іспанській мові відповідає не менш ціка-
ве hacerse el sueco ‒ букв. ‘робитися шведом’ [22: 963]. Водночас іт. fare il portoghese 
(‘робити, як португалець’) має зовсім інше значення ‒ ‘їхати «зайцем»’ [12: 668], така 
семантика пояснюється специфічним розмовним значенням слова portoghese. А от рум. 
a fi  turc / ca turcul (‘робити по-турецькому/як турок’) означає ‘бути впертим’ або навіть 
‘поводитися по-дурному’ ‒ тут «напрошується» порівняння з історичним розмовним зна-
ченням укр. турок. З іншого боку, франц. travailler pour le Grand Turc (власне ‘працювати 
на Великого Турка) означає ‘працювати за так’ (пор. іт. lavorare per la chiesa ‒ букв. ‘пра-
цювати на церкву’ або укр. возити воду за воєводу). 

Продовжуючи тему, стосовну способу життя людини, виокремимо образні вирази 
на позначення шкідливих звичок. У цьому контексті слід згадати насамперед франц. 
boire comme un Polonais (‘пити, як поляк’) у значенні ‘пити по-чорному’ (близькі за 
змістом іменні словосполучення порівняльного типу наводилися вище), що йде від 
наполеонівських часів. Існують також синонімічні варіанти (франц.) boire comme un 
Suisse ‘пити, як швейцарець’ або faire à la prussienne (‘робити по-прусському’) ‘бути 
зовсім п’яним’. Звісно, що не слід абсолютизувати значення як конкретний зміст та-
ких виразів (як відомо, французи теж не належать до цілковито «непитущих»), вони 
радше (історично) відображають ставлення певної частини французів до поляків, (гер-
мано-)швейцарців або німців, зумовлене різними історичними обставинами, насампе-
ред війнами, соціальними катаклізмами і т. ін. Те саме стосується загалом і виразів на 
кшталт франц. fumer comme un Suisse ‘палити, як швейцарець’ (пор. укр. диміти, як 
паровоз; знову ж таки відомо, що в тій самій Франції відсоток курців є досить висо-
ким), а також, наприклад, досить поширеного (як свідчить особиста практика спілку-
вання автора з носіями мови) іт. fumare come un turco, букв. ‘палити, як турок’ [див. тж. 
12: 2071], пор. рум. a fuma cu un turc ‘т. с.’, тут, щоправда, слід зазначити, що значна 
частина тютюну й тютюнових виробів традиційно завозилися до європейських країн 
саме з Туреччини. Існує також не менш виразне іт. bestemmiare come un turco [12: 2071] 
‘лаятися, як турок’, пор., напр., франц. jurer comme un Anglais, букв. ‘лаятися, як англі-
єць’, або рос. ругаться, как сапожник. Ці вирази стосуються вже іншої сфери, а саме 
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поведінки людини за певних обставин. Варто сказати, що в романських мовах існує 
досить солідний арсенал засобів такого зразка. 

Почнімо, так би мовити, з кінця, а саме з прощання, оскільки йдеться про загаль-
нороманську і, можна сказати, індоєвропейську фразеологічну ізоглосу. Маємо на увазі 
різноманітні вирази на зразок укр. піти по-англійському (тобто ‘… не прощаючись’). 
Досить складно з належною переконливістю пояснити, чому саме відомі своїми шляхет-
ними манерами англійці стали в цьому разі певним зразком недостатньої вихованості. 
Широковідоме рос. уходить по-английски є, судячи з усього, досить давнім запозичен-
ням (калькою), в основі якого ‒ франц. s’en aller à l’anglaise ‘т. с.’, один із численних 
доказів історично «специфічного» сприйняття англійського національного характеру 
і стилю поведінки французами; тут теж слід зважити на численні історичні конфлікти 
та складний характер відносин між двома країнами, які лише трохи більше ста років 
тому (а саме 1904 р.), створивши Антанту (насамперед із огляду на військову загрозу з 
боку Німеччини), фактично вперше за свою історію уклали військово-політичну угоду. 
Останній приклад є лише одним із кількох наявних варіантів ‒ словники фіксують також 
fi ler/partir/se sauver a l’anglaise ‘тікати/їхати/рятуватися по-англійському’ ‒ пор. ісп. (Л. 
Ам.) irse / despedirse a la inglesa ‘іти / прощатися по-англійському’ [28: 349], іт. andarsene 
/ fi larsela all’inglese ‘іти / тікати по-англійському’ [12: 944] (пор. венеційське andar via 
alla romana ‘іти по-римському’ [29]), рум. a pleca englezeşte ‘іти по-англійському’ [21: 
124]. Немає нічого дивного в тому, що аналогічним англійським виразом є take a French 
leave ‘іти (їхати) по-французькому’, а німецьким ‒ sich auf französisch verabschieden ‘про-
щатися по-французькому’ (існує також розм. sich auf englisch empfehlen ‘прощатися по-
англійському’, регіональними варіантами є північно-західне holländisch abfahren ‘їхати 
по-голландському’ або північне sich auf polnisch empfehlen ‘прощатися по-польському’), 
яким за змістом відповідають ісп. (пор. вище) marcharse/despedirse a la francesa ‘іти / про-
щатися по-французькому’ [22: 480; 15: 952], іт. andarsene/fi larsene alla francese [24: 761] 
‘іти по-французькому’, а також порт. despedir-se à francesa ‘прощатися по-французькому’ 
[19: 669]. Водночас фіксується також іт. діал. andarsene alla spagnola ‘іти по-іспанському’ 
(на півдні, зокрема в області Калабрія, історія якої чималою мірою пов’язана з Іспанією). 

І ще про «манери» або спосіб поведінки чи поводження. Досить характерним у цьо-
му розумінні є франц. traiter qn de Turc à Maure/à la turque ‘обходитися з ким-небудь 
як турок чи мавр / по-турецькому’(тобто ‘дуже суворо, жорстоко, безжалісно’), з чим 
можна порівняти, скажімо, приказку les amis ne sont pas des Turcs, букв. «Друзі ‒ не 
турки», тобто «Друзі поблажливі один до одного». А от вираз traiter à l’anglaise (‘обхо-
дитися по-англійському’) вживається у значенні ‘поводитися безцеремонно’. Окремі (не-
гативні) аспекти поведінки відбивають прості за формою вирази на зразок (франц.) faire 
l’Espagnol/le Gascon ‒ ‘чинити (поводитися) по-іспанському/гасконському’, що означає, 
однак, ‘вихвалятися’, тоді як аналогічна за будовою паремія faire (le) Suisse (‘поводитися 
по-швейцарському’) з не менш виразним значенням ‘триматися осторонь’ ‒ з алюзією на 
байдужість або нетовариськість «гельветів», але особливою мірою така думка про них 
відбивається в поширенішому (хоча й вужчому) значенні цього виразу ‒ ‘пити або їсти 
самому’ [див., напр., 26: 981]. 

Слід сказати, що взагалі така неприваблива якість, як скупість (або, принаймні, над-
мірна ощадливість), евфемістично позначається у численних виразах із етнонімічними 
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компонентами, як-от: франц. faire anglaise (букв. ‘робити по-англійському’) у досить сво-
єрідному значенні ‘підкидати монету, щоб визначити, чия черга платити за питво’ або ж 
просто ‘ділити рахунок порівну’, ісп. pagar a la inglesa (‘платити по-англійському’) ‘пла-
тити у складку’ [22: 578], у Латинській Америці те саме називається pagar a la аmericana, 
тобто ‘платити по-американському’; водночас в англійській мові цим виразам відповідає 
за значенням to go Dutch ‒ ‘робити по-голландському’. У різних мовах є й синонімічні чис-
ленні вирази з «місцевим» наповненням: пор., напр., іт. pagare alla romana/genovese (‘пла-
тити по-римському/генуезькому’; якщо перша «версія» пояснюється давньою традицією, 
згідно з якою в римських тратторіях у такий спосіб розраховувалися численні прочани 
[29], то в другому випадку йдеться про поширену в Італії думку про надзвичайну «прак-
тичність» генуезців), пор. ісп. pagar a la catalana ‘платити по-каталонському’, порт. (ліса-
бонське) fazer as contas (pagar) à moda do Porto ‘розраховуватися (платити), як у Порту’.

У цьому зв’язку варто зазначити ще один особливий розряд ‒ це вирази, в основі 
яких лежать певні політичні або навіть ідеологічні обставини. Характерний приклад ‒ 
ісп. gastar menos que un ruso en catecismos, букв. ‘витрачати менше, ніж росіянин на ка-
техізиси’ (алюзія на атеїзм за радянської доби, згідно з іспанськими джерелами, вираз 
стосується часів, що передували падінню Берлінського муру). 

Варто сказати, що «компаративні» фразеологізми такого штибу можуть відображати 
також певні ситуації, обставини, конкретні дії. При цьому об’єктом порівняння може бути 
як окремо взята етнонімічна назва, так і словосполучення з атрибутом етнонімічного похо-
дження: пор. франц. courir comme un Basque ‘бігти, як баск’, тобто ‘… дуже швидко’ (натяк 
на спритність представників баскійського етносу) або dormіr comme une toupie d’Allemagne 
(‘спати, як німецька дзиґа’) ‘міцно спати’ (‘хропіти, як дзиґа’). Порівняння може бути біль-
шою чи меншою мірою поширеним граматично ‒ від прикладів на зразок рум. cum e turcul 
şi pistolul (‘який турок, такий і пістоль’, чому в українській мові за значенням приблизно 
відповідає який Сава, така й слава, а в російській ‒ по Сеньке и шапка) або a se îneca ca 
ţiganul la mal (букв. ‘втопитися, як циган біля берега’) ‘зазнати невдачі біля самої мети’ [21: 
1486] ‒ до франц. cela est vrai comme les Suisses portent la Hallebarde pardessus l’épaule, букв. 
‘це так само правда, як те, що швейцарці носять алебарду на плечі’ у значенні ‘це брехня’, 
пор. колоритне укр. це так, як сто бабів набрехали. 

Існує також ціла низка свого роду квазі-порівнянь (тобто не стільки за формою, скіль-
ки за змістом), які за значеннєвими характеристиками наближаються до порівняльних 
виразів як таких. Характерними прикладами можуть бути, скажімо, франц. faire la lessive 
de/du Gascon (букв. ‘влаштовувати гасконське прання (прання гасконця)’) з оригіналь-
ним значенням ‘надягати брудну сорочку навиворіт’ і ще абстрактнішим ‘пускати пил 
в очі’; не менш виразним є своєрідний французький гумор, що виявляється у давньому 
виразі porter les chaussures russes (букв. ‘носити російські черевики’) ‘ходити без шкар-
петок’. Від іронічного tête de Turc (‘голова турка’) у значенні ‘цап-відбувайло’ походить 
вираз server de tête de Turc (‘слугувати головою турка’) ‘бути об’єктом насміхів’. Так зва-
ний (франц.) Grand Turc (букв. ‘великий турок’), тобто ‘султан’, виступає в різних образ-
них виразах ‒ ne faire plus cas que du Grand Turc (‘зважати лише на великого турка’) ‘не 
звертати ніякої уваги’ або vouloir marier le Grand Turc avec la République de Venise (‘хо-
тіти одружити султана з Венеціанською Республікою’) у переносному значенні ‘бажати 
неможливого; намагатися об’єднати несумісне’ ‒ характерних випадках використання 
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оксюморона. Схожі приклади зустрічаємо і в інших романських мовах ‒ досить згадати, 
приміром, рум. turcul plateşte (букв. ‘турок платить’) у значенні ‘є кому відбувати’ або a 
arunca moartea în ţigani (букв. ‘кидати смертю в циганів’) ‘звалювати з хворої голови на 
людську’ [21: 1486], пор. рос. валить с больной головы на здоровую.

Слід виокремити фразеологічні одиниці визначально-оцінного характеру на позна-
чення певних дій або ситуацій, як-от іт. mescolare (confondere) ebrei e samaritani (‘змі-
шувати євреїв із самаритянами’), що означає ‘звалювати все до однієї купи’ [27: 293], 
тут в основі протиставлення ‒ історичний факт, а саме відхід нащадків вавилонських 
колоністів у Палестині від іудаїзму, що стався ще в VI ст. до н. е. Іншим прикладом є 
порт. ver-se grego (‘опинитися греком’), тобто ‘… у складному становищі’ [30: 581]. Від-
повідь на запитання, що виникає в цьому разі, теж слід шукати в давній історії, а згідно 
з історичною версією греками називали в Європі також циган, оскільки вважалося, що 
вони походять із Малої Азії, яка в ті часи була, як відомо, заселена греками; циганське 
ж життя асоціювалося з постійними труднощами. У деяких випадках може йтися навіть 
про самостійні вислови на зразок франц. c’est un amiral suisse (букв. ‘це швейцарський 
адмірал’) ‘він і не нюхав моря’ (про недосвідчену людину; вираз містить натяк на те, що 
альпійська Швейцарія не має виходу до моря).

Отже, до окремої групи слід віднести (загалом історичні) сентенції іронічного ха-
рактеру: франц. encore un que les Anglais (Prussiens) n’auront pas ‒ букв. ‘ось іще те, чого 
англійці (пруссаки) не матимуть’ у дещо «несподіваному», на перший погляд, значенні 
‘ось і поїли спокійно, ніхто не заважав’ (тут відбивається ставлення до тих, із ким дово-
дилося воювати) або point d’argent, point de Suisse (букв. ‘немає грошей ‒ нема і швейцар-
ця’) ‘задарма нічого не дають’ (з історії відомо, що до кінця XVIII cт. основну частину 
французького війська становили швейцарці; саме з такими словами пішли від короля 
Франциска І (XV‒XVI ст.) швейцарські найманці, що не отримали платні [див. 13: 1033]. 
Такі вирази, які зберігалися в мові, набували афористичного характеру, як-от, напри-
клад, франц. garde-toi d’un Gascon ou Normand, l’un hâble trop et l’autre ment ‘бережися 
нормандця й гасконця ‒ один багато говорить, а другий бреше’, рум. doar nu vint turcii 
(букв. ‘але ж турки не прийшли’) ‘не варто поспішати / не горить’ або tot ţiganul işi laudă 
ciocanul (букв. ‘кожен циган свій молоток вихваляє’) ‒ пор. рос. всяк кулик свое болото 
хвалит. Наведімо також широковідому французьку афористичну фразу (згадувану в тво-
рах класиків російської літератури ‒ Ф. І. Достоєвського, І. С. Тургенєва, О. І. Герцена), 
авторство якої не є загальновизнаним, ‒ його приписували, зокрема, навіть Наполеонові 
[див., напр., 13: 571‒572]. У будь-якому разі йдеться про певною мірою «провокаційну», 
але досить оригінальну думку: Grattez le Russe et vous trouverez (verrez) le Ta(r)tar [31: 
478] ‒ «Пошкребіть росіянина і ви знайдете (побачите) татарина» (з алюзією на поєднан-
ня різнохарактерних рис і роль татарського субстрату). Звісно, що в цьому випадку немає 
достатніх підстав говорити про апелятивацію двох етнонімів, радше маємо тут просто 
узагальнені назви у формі однини, проте, з іншого боку, йдеться про про найменування 
двох народів, що імпліцитно містять у собі позначення певних стереотипів національ-
ного характеру, менталітету і т. д. Схоже певною мірою явище спостерігаємо у випад-
ку з іншим французьким висловом, цитованим у вірші Ф. І. Тютчева: L’emploi du dieu 
russe n’est pas une sinécure [13: 774‒775], тобто «Посада російського бога ‒ не синекура», 
що містить прозорий натяк на російську дійсність. Водночас певна «самокритичність» 
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виявляється у французькій сентенції Quand un Français a la colique il dit que c’est la faute 
du gouvernement [13: 1081] ‒ «Коли у француза колька, він каже, що це провина уряду». Є 
також інші виразні приклади такого зразка, зокрема переклади відомих латинських фраз 
на зразок франц. je crains les Grecs, même quand ils font des offrandes ‒ «Я боюся греків, 
навіть коли вони роблять дарунки», ‒ тут «греками» можуть бути, власне, представники 
будь-якої іншої національності, яка, до того ж, у сучасному контексті вже не має істот-
ного значення. Цікавим видається той факт, що іноді подібні вирази входять до екскла-
мативних фраз або повністю їх формують, наведімо, наприклад, франц. fume! C’est du 
belge (букв. ‘пали! Це бельгійський (тютюн)’ у переносному значенні ‘авжеж!; дудки!; а 
ще чогось не хочеш?’ або va te faire voir chez les Grecs! (букв. ‘іди покажися грекам!’) у 
значенні ‘забирайся геть!’ [див. 18: 63; 39]. 

Значно рідше трапляються фразеологізми з хоронімічними назвами (окремо взяті 
хороніми не мають апелятивованих значень), проте, наприклад, в італійській мові до-
сить поширеними залишаються такі вирази, як costruire castelli in Spagna (букв. ‘будувати 
замки в Іспанії’), тобто ‘будувати замки на піску’ або ж (розм.) римське Franza o Spagna, 
purché si magna (букв. ‘чи Франція, чи Іспанія, аби можна було жерти’), пор. рос. хоть 
испанцы, хоть французы, дали б только жрать от пуза [див., напр., 32: 10], про харак-
тер виразу свідчить бодай діалектна форма Franza ‘Франція’ (пор. нормативне Francia).

Отже, як випливає з наведених прикладів, фразеологічні вирази з етнонімічними 
компонентами вирізняються значним тематичним різноманіттям і виразними стилістич-
ними характеристиками.

Підбиваючи загальні підсумки, наголосимо на тому, що розглянуте явище апеляти-
вації етнонімічних назв як своєрідний різновид вторинної номінації не є і не може бути 
специфічно романським, германським або слов’янським. Воно має універсальний харак-
тер, специфіка ж полягає в тому, що що відповідні вияви і форми його реалізації в мовах 
певної групи (у цьому випадку насамперед романської) надають різнорідну інформацію, 
стосовну історії різних етносів, їхніх культурних, психологічних та інших особливостей, 
створюючи повнішу і більшою мірою визначену картину того, що називається націо-
нальним менталітетом. Слід підкреслити також, що теоретичні аспекти цієї теми мають 
яскраво виражений проблемний характер, оскільки вони пов’язані передусім із так само 
дискусійним питанням про співвідношення власних і загальних назв, а «Межу власних 
і загальних назв не можна зобразити у вигляді чіткої лінії. Вона становить смугу непо-
мітних переходів від однієї ролі до іншої… Отже, реальна межа власного і загального 
проходить там, де закінчується видове, підвидове і сортове роздрібнення й починається 
індивідуальне присвоювання назв» [33: 69‒70]. Саме така концепція підтримується, на 
наш погляд, зібраним і проаналізованим фактичним матеріалом.

Звісно, що переважно синхронічний план дослідження проблеми і її масштабність не 
дають достатніх підстав для того, щоб претендувати на всебічне і всеохопне висвітлення 
теми. Утім, завдання полягало у визначенні основних рис і закономірностей процесу 
апелятивації на прикладі однієї показової лексико-семантичної категорії. 

Означений процес розпочинався досить давно (так, він був характерний уже для кла-
сичної латини) і досі супроводжує мовну еволюцію як одна з її характерних і своєрідних 
складових частин. Своєрідність пояснюється в цьому разі насамперед тим фактом, що 
основну роль у ньому відіграють чинники екстралінгвального характеру ‒ переважно 
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різнорідні історичні обставини. Саме ними зумовлюється динамізм розвитку етнонімів-
апелятивів, частина яких вийшла або поступово виходить із мовного вжитку або ж має 
стилістично (і навіть певною мірою етично) обмежену сферу реалізації.

Проте, з іншого боку, з’являються нові значення наявних етнонімічних назв, вини-
кають нові вирази і звороти на етнонімічній основі. Прикладом може слугувати бодай 
жартівлива поштова листівка, видана в Бельгії 2000 року, на якій зображено у вигляді 
малюнків-шаржів «типових» представників країн Європейського Союзу у певних життє-
вих ситуаціях. Загальна назва композиції (англійською мовою) ‒ «Справжній європеєць 
має …», а під малюнками «пояснюється»: «куховарити, як британець; водити машину, як 
француз; бути доступним, як бельгієць; балакучим, як фін; дотепним, як німець; техніч-
ним, як португалець; гнучким, як швед; славнозвісним, як люксембуржець; терплячим, 
як австрієць; стриманим, як італієць; тверезим, як ірландець; скромним, як іспанець; 
щедрим, як голландець; організованим, як грек; скромним, як данець». Усе це, звичайно, 
просто гумор, але наведені визначення відбивають певні етнічні стереотипи (відобра-
жені, до того ж, у багатьох із використаних нами прикладів), тому не виключено, що, 
бодай частково, відповідні уявлення знайдуть своє відображення у нових етнонімічних 
апелятивах і фразеологізмах. 
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РОМАНСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С ЭТНОНИМАМИ
КАК ОТРАЖЕНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ

(В СРАВНЕНИИ С УКРАИНСКИМИ)
Фразеология традиционно является одним из самых популярных направлений линг-

вистических исследований. В статье рассматриваются с исторической, лексико-семан-
тической и стилистической точки зрения фразеологические единицы романских языков 
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(французского, окситанского, каталанского, испанского, португальского, галисийского, 
итальянского, румынского в сравнении с украинскими и другими иноязычными образца-
ми), объединенные наличествующими в них этнонимическими компонентами. Речь идет 
о своеобразном отражении языковой картины мира, а также о культурологической ре-
презентации «этнической ментальности». 

Ключевые слова: этноним, фразеологизм, этнокультура. 
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ROMANCE IDIOMATIC PHRASES WITH ETHNONYMS 
AS A REFLECTION OF ETHNIC MENTALITY 

(COMPARED TO UKRAINIAN)
Phraseology has traditionally been one of the most popular trends in linguistic studies. The 

article deals from historical, lexical, semantic and stylistic point of view with fi xed phrases in 
Romance languages (French, Occitan, Catalan, Italian, Spanish, Portuguese, Galician, Ro-
manian compared to Ukrainian and other languages’ samples), united by the presence of eth-
nonymic components in them. The question is that a peculiar linguistic worldview is refl ected, 
as well as it is a culturological representation of ethnic mentality. 

Key words: ethnonyms, fi xed phrases, ethnical culture. 
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РІЗНОВИДИ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ АНГЛІЙСКИМИ АКСІОНОМЕНАМИ В МЕЖАХ 
МАТРИЦІ ЯК ФРАГМЕНТА ЛЕКСИЧНОЇ СИСТЕМИ МОВИ

У статті досліджуються різновиди зв’язків між англійськими аксіономенами, що 
ґрунтуються на ідентичності, близькості й контрастивності змісту сем. Особливу ува-
гу приділено трьом видам зв’язків (“входження”, “сходження”, “розходження”) з кон-
кретизацією їхніх підвидів.

Ключові слова: матриця, аксіономен, сема, семантичний зв’язок.

Постановка проблеми. Виходячи з положення про системний характер мови, су-
часні семасіологічні розвідки акцентують увагу на дослідженні великих груп слів, 
пов’язаних між собою в межах не лише лексико-семантичного поля як специфічного 
угруповання слів, а й матриці як фрагмента лексичної системи і моделі семантичних 
зв’язкiв слів певної мови.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В низці статей, присвячених аналізу мов-
ної об’єктивації аксіологічних категорій духовної культури українського та англійського 
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народів, яка репрезентована філософсько-світоглядними, науковими, громадсько-полі-
тичними, соціальними, моральними, релігійними, правовими та естетичними цінностя-
ми [2; 3; 4], викладено результати авторського наукового дослідження співвідношень за 
спільними семантичними ознаками груп аксіономенів1 окремо як з найвищим і середнім 
ступенем полісемії, так і моносемантів на матеріалі двох мов із застосуванням матрич-
ного методу. Однак, і досі не розв’язаним залишається питання щодо типів зв’язків між 
англійськими аксіономенами різних ступенів полісемії. 

Постановка завдання. Мовний характер аксіономенної лексики сучасної англій-
ської мови передається за допомогою 150 іменників, переважна більшість яких по-
лісемічні, та 1192 їхніх лексичних значень. Список ціннісно-обумовлених реєстрових 
одиниць, отриманий шляхом суцільного аналізу Великого Оксфордського словника [6], 
кваліфікуємо як лексико-семантичний клас мовних засобів вираження аксіологічного 
знання системи цінностей англійського соціуму, що займає почесне місце в досліджува-
ній мовній системі. 

Мета дослідження полягає у розкритті системних семантичних зв’язків, заснованих 
на спільності, близькості або протилежності змісту сем між англійськими аксіономенами 
в межах матриці. 

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи семантику слів на позначення ціннос-
тей через розкриття їхніх системних зв’язків, виділяємо наступні типи відношень: “вхо-
дження”, “сходження” і “розходження” [1], які в свою чергу діляться на підвиди. 

І. “Входження” – це тип зв’язку, який базується на спільності сем. Його підвиди: а) 
гіперо-гіпонімічний (родо-видовий) зв’язок, який передбачає, що обидві одиниці мають 
однакові семи, однак видова одиниця включає також одну або декілька конкретних сем. 
Напр., аксіономени life і vitality пов’язані через сему “animation” (жвавість; життя, жит-
тєдіяльність), в той час як видова лексема vitality диференціюється семою “ability, capac-
ity” (здібності, здатність (до чого-небудь, на що-небудь). 

Збігаючись за значенням прихильності, любові, відданості (“affection, attachment”), 
гіперонім love і гіпонім devotion відрізняються один від одного вказівками на пристрасну 
прихильність (love: “passionate affection”), втілення давньогрецького міфологічного бога 
кохання Еросу або Купідона (love: “a personifi cation of sexual affection, as Eros or Cupid”) 
та релігійне завзяття (devotion: “religious fervor”).

Гіперо-гіпонімічний зв’язок встановлюється також між аксіономенами grace і beau-
ty, які мають спільну сему “charm” (чарівність, шарм; привабливість), однак видовою 
лексемою beauty (красуня) позначається дуже красива молода дівчина або жінка (“a very 
attractive and well-formed girl or woman”);

б) перетин передбачає, що лексичні одиниці на позначення цінностей мають спільні 
та відмінні семи. Так, вживаючись у складі фраз відповідно до багатофункціональної 
семи “exclamation” (вигук), аксіономени soul, faith, beauty, God, peace, goodness, health 
семантизуються як вольові або почуттєві вияви. Лексичні одиниці spirit, love, style, soul, 
space, memory, morality, glory, patience, vitality пов’язані через сему “another word for”, 
виступаючи словами-замінниками. Наскрізна ідея декларування добра (сема “kindness”) 

     1            Аксіономен (від грецького άξία – «цінність» і латинського – nomen – «ім’я, назва») є робочим 
терміном, впровадженим у науковий обіг автором статті для позначення найменування цінності. 
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як позитивного фактора життєдіяльності людей проходить крізь перетин лексичних зна-
чень аксіономенів mercy, good, charity, benevolence, goodness, humanism, generosity; 

в) синонімічний зв’язок передбачає перетин та гіперо-гіпонімічний зв’язок між оди-
ницями, які належать до спільного чи сусідніх ієрархічних рівнів. Напр., семою “aid” 
(допомога; підтримка) перетинається пара синонімів benevolence (доброзичливість; 
благодійність) і charity (благодійництво, доброчинність), в якій гіперонім benevolence 
додатково тлумачиться як податок (“tax”), а гіпонім charity – як безстороння любов (“im-
partial love”);

г) градуальний зв’язок об’єднує синонімічні одиниці, що позначають різні ступені 
або рівні позначуваного поняття і відрізняються семами типу “дуже”, “незначне”, “мак-
симально”. Аксіономени blessing (блаженство, щастя) і felicity (блаженство) однаково 
маніфестують відчуття глибокого вдоволення (“bliss”), викликаного Божою милістю 
(blessing: “favour bestowed by God”) або перебуванням у стані великого щастя (felicity: 
“great happiness”);

д) партитивний зв’язок передбачає, що досліджувані аксіономени позначають від-
повідні цінності в цілому і їх частини через зв’язок між семами в лексичних значеннях, 
а також характеризуються здатністю в словникових дефініціях виступати взаємними ви-
значниками. Так, партитивність між аксіономенами luck (удача) і fortune (щастя; удача) 
визначається спільною семою “good fortune” (щастя, удача, везіння) (Пор.: fortune: luck, 
especially good luck; luck: something fortunate that happens to somebody), але в кожному 
окремому випадку має місце додаткове непряме значення, як-от: майно, статок (fortune: 
“property”) та факт, подія (luck: “fact (of), event”); 

ІІ. Під “сходженням” маємо на увазі зв’язок, заснований на близькості змісту сем. 
Сходження включає такі різновиди:

а) фазовий зв’язок виявляється через семи, які вказують на початкову та кінцеву 
фазу. Так, заданий курс, напрямок (сема “course”) сприяє розвиткові життя (life), прогре-
су (progress), кар’єрі (career), а семою “source (of)” (джерело, основа; початок, (першо) 
причина) об’єднані аксіономени pride, authority, comfort, care, hope, felicity. Значення 
основоположення “source (of)” (джерело, основа; початок, (першо) причина) увібрали 
лексичні одиниці pride, authority, comfort, care, hope, felicity, а сема “enthusiasm” як ен-
тузіастична цілеспрямованість характеризує слова spirit, love, devotion і акцентує саме на 
первинному бажанні людини здійснювати щось.

Сутність кінцевої фази розкривається семою “achievement” (досягнення), яка є спіль-
ною для полісемантів success і career, або семою “approval, sanction”, констатуючи факт 
офіційного дозволу, санкції влади (authority: “offi cial permission; sanction”) і схвалення як 
благословення (blessing: “approval or good wishes”);

б) тяжіння проявляється через семи, які вказують на наступну дію або стан. Такі 
семи мають семантичні ознаки “можливість, допустимість чого-небудь”, “потреба в чо-
мусь”, “прагнення до чогось”. Напр., лексичні значення іменників culture, perfection, 
education, civilization, progress об’єднуються через сему “development, improvement” 
(розвиток; удосконалювання), що експлікує процес, унаслідок якого відбувається зміна, 
перехід від одного якісного стану до іншого, вищого, а сема “intention, purpose” (намір, 
мета, прагнення) входить в семантичну структуру аксіономенів spirit, mind, dream, will;
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в) ремінісцентний зв’язок виявляється через семи, які вказують на стан або дію, що 
передували теперішньому. Такі семи мають семантичні ознаки “після, внаслідок (чо-
гось)”, “через щось”. Напр., сема “agreement, conformity” (договір, погодженість, узго-
дженість) відзначає заздалегідь встановлені взаємні зобов’язання сторін і об’єднує ре-
мінісцентним зв’язком лексичні значення аксіономенів order, sympathy, justice, virtue, 
harmony, peace, legality, decency, solidarity, consensus. 

Сема “training” (навчання; підготовка; освіта) пояснює сутність навчально-виховно-
го процесу як передумови, що закладає підвалини культури (culture), дисципліни (disci-
pline) і освіти (education).

Високі, благородні почуття людини можуть слугувати підґрунтям для формування 
соціальних, моральних і релігійних цінностей. Так, вказівка на почуття задоволення 
(сема “pleasure”) є спільною для аксіономенів love, honour, pride, happiness, прихиль-
ність, відданість (“affection, attachment”) об’єднує слова spirituality і religiosity, а милість 
(“favour”) однаково семантизує мовні одиниці grace, sympathy, mercy, blessing, respect, 
benevolence, friendship, kindness;

г) темпоральний зв’язок проявляється через семи, що вказують на часову відне-
сеність стану, і мають семантичну ознаку “в певний період”. Так, іменники life і time 
семантизують тривалість життя (“lifetime”). Вказівка на проміжок часу, обмежений пев-
ними датами, подіями (“period”), є загальною для п’яти аксіономенів life, time, grace, 
space, pride, а сема “interval” (інтервал) тлумачить мовні одиниці time, space. Лексичне 
значення зеніту як вершини розвитку людського життя (“the heyday of human life”) або 
найкращого періоду, розквіту чогось (“the heyday of something / the best period of some-
thing ”) поєднує аксіономени time і pride; 

д) локальний зв’язок розкривається через семи, що мають локальні характеристики. 
Спільна для слів space, civilization сема “area(s)” (площа, ділянка), так само як “world, 
universe” (світ, всесвіт) для лексичних одиниць nature, space представляють семан-
тичний аспект «локальності», розкриваючи сутність певного простору придатного для 
користування (space: “an area available for use”), заселених районів на противагу рід-
ко заселеним областям, пустелям тощо (civilization: “populated areas, as contrasted with 
sparsely inhabited areas, deserts, etc”), матеріального світу, універсуму у сукупності всіх 
феноменів (nature: “the physical world, the universe, with all its phenomena”), світу, всесві-
ту; космосу (space: “world, universe”);

д) інструментальний зв’язок виявляється через семи позитивного або негативного 
забарвлення, які вказують на предмет, речовину, явище, що зумовили певний стан речей. 
Так, метамовне позначення семи “non-physical part of a person” (нематеріальна частина 
людини) з уточнюючою характеристикою трансформується в архісему (предмет, явище, 
стан тощо) для формування конкретності і визначеності дефініцій аксіономенів spirit 
(“the non-physical part of a person which is the seat of emotions and character or manifested 
as an apparition after their death; a ghost” – нефізична частина людина, яка уособлює 
місце зосередження емоцій і характеру, або представ в якості духа померлого, привиджу-
ється деяким людям) і soul (“the complex of human attributes that manifests as conscious-
ness, thought, feeling, and will, regarded as distinct from the physical body” – сукупність 
рис людини, що, на відміну від фізичного тіла, проявляється як свідомість, міркування, 
почуття і воля). 
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У досліджуваному мовному матеріалі спостерігається сема “legal document” на по-
значення юридичного документу, яким визначається право на здійснення влади (power), 
реалізацію волі (will), упровадження конституції (constitution). Семантична структура 
аксіономенів law, style, will, truth, constitution вміщує посилання на твердження, вира-
ження чого-небудь (“statement, expression”), надаючи кожному з них обов’язкову силу. 
На певних правилах (“rule(s)”), що входять в компетенцію мовних одиниць law, style, 
art, democracy, або принципах (“principle(s)”), які покладено в основу лексем life, right, 
spirit, law, soul, truth, morality, justice, logic, democracy, humanism, r ationalism, визна-
чається характер і специфіка досліджуваних слів на позначення громадсько-політичних, 
соціальних, моральних, релігійних, правових та естетичних цінностей. Аксіономени art 
і culture об’єднані семою “arts collectively”, відповідно до якої мистецтво зумовлюється 
наявністю всіх його видів загалом: живописом, музикою, літературою й танцями (art: 
“arts collectively, such as painting, music, literature, and dance”), а культура – мистецтвом, 
музикою, літературою та пов’язаних з ними іншими видами інтелектуальної діяльності, 
що також розглядаються разом (culture: “art, music, literature, and related intellectual ac-
tivities, considered collectively”). 

Семою “particular detail (point)” детермінуються відмітні особливості трьох слів 
time, style, respect, що визначають точку в часі вказану на годиннику (time: “a particular 
or defi nite point in time, as indicated by a clock”), специфічну або відмінну форму кон-
струкції (будови) характерну якомусь типу мистецтва або твору (style: “a particular or 
distinctive form of construction in any art or work”), певний аспект, момент, деталь (respect: 
“a particular aspect, point, or detail”).

ІІІ. “Розходження” позначає зв’язок, заснований на протилежності змісту сем і вклю-
чає такі види:

а) антонімічний зв’язок, що передбачає полярність як слів на позначення цінностей, так 
і сем, що їх структуюють. Наприклад, серед протиставлених аксіономенів мають місце такі 
варіанти слів: privacy (приватність) / solidarity (солідарність); humility (сором’язливість) / 
initiative (ініціатива, спритність); informality (неформальність) / legality (легальність; до-
тримання букви закону). Контрастність сем за значенням виявляється в наступних при-
кладах: “restraint” (стриманість): chastity, moderation, temperance / “energy” (енергія): life, 
spirit, soul, power, will, vitality; “sexual intercourse” (статеві стосунки): love, knowledge / 
“virginity; celibacy” (невинність, цнотливість): honour, virtue, chastity, honesty; “splendour, 
magnifi cence” (блиск, велич, розкіш, пишнота): pride, glory / “simplicity” (простота): chas-
tity, modesty; “secrecy” (секретність, таємність): privacy, confi dence / “renown” (слава, попу-
лярність): glory, fame, prestige; “silence” (тиша; мовчання, безмовність): order, peace / “joy” 
(радість; веселощі): felicity, happiness; “fantasy” (уява, фантазія), “daydream, reverie” (мрії; 
сон наяву; повітряні замки): dream / “reality” (дійсність, реальність; реальне існування): 
nature, objectivity, life; “self-effacement” (прагнення триматися в тіні): humility / “bravery” 
(хоробрість, сміливість, мужність): virtue, courage;

б) несумісність проявляється через так звані “інклюзивні негативні семи” (в термі-
нах Стерніна Й. А.), які мають відбивальний характер і генетично не залежать від яки-
хось інших сем в семемі. Їхня наявність в структурі значення пояснюється самою специ-
фікою об’єкта номінації [5]. Досліджуваний мовний матеріал засвідчив, що в словнико-
вих тлумаченнях деяких аксіономенів зустрічаються вказівки на експліцитну (наявність 
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негативних морфем) або імпліцитну негацію. Напр., аксіономен fame за інклюзивною 
негативною семою “rumour” (чутка, поголоска, поголос) в архаїчному значенні актуалі-
зує свідомо неправдиві або викликані необізнаністю з фактами чутки, звістки про кого-, 
що-небудь; плітки або те, що завдає неслави. Вказана сема імпліцитної негації вико-
нує диференційну функцію, відмежовуючи лексичне значення негативного забарвлення 
від інших значень позитивної семантики: “reputation, standing” (репутація; слава, добре 
ім’я), “celebrity” (славетна людина, знаменитість).

Аксіономени art і diplomacy об’єднуються семою “artfulness or cunning in dealing 
with people” на позначення хитрощів, підступництва, лукавства в формі неправдивих 
слів, що інколи застосовуються як маніпуляції в спілкуванні між людьми. Негативна за 
ознакою сема “prison sentence” (вирок) характеризує аксіономен life в сленговій формі як 
довічне ув’язнення (“a sentence of life imprisonment”), а time – як строк позбавлення волі 
(“a term in prison”). Полісемант care, наприклад, у формі множини (cares) за імпліцит-
но-інклюзивною негативною семою означає тривогу, неспокій, занепокоєння (“trouble; 
anxiety”), а в однині – опіку (“guardianship”), медичний догляд (“medical treatment”);

в) протидія виявляється як дія, що спрямована проти іншої дії, перешкоджаючи їй. 
Так, протидія сем спостерігається в семантичній структурі аксіономенів liberty і freedom, 
де контрастують вказівки на фамільярність, безцеремонність в усному мовленні або по-
ведінці (“familiarity in oral speech or behaviour”) і право користуватися всіма привілеями 
спільноти (“the right to enjoy all the privileges in a community”). Подібна протилежно-зо-
орінтована спрямованість функціонування сем має місце і в лексичній структурі аксіо-
номенів time і mercy. Перший іменник вживається для передачі як родового акту пологів 
(“childbirth”), так і смерті як припинення життєдіяльності (“death”), а другий – для опису 
милосердного ставлення до злочинця, ворога; суперника (“an attitude towards an offender, 
adversary, who is in one’s power or care”) і випадку, що заслуговує на подяку, оскільки 
перешкодив чомусь неприємному або полегшав страждання (“an event to be grateful for, 
because it prevents something unpleasant or provides relief from suffering”).

Висновки дослідження. Отже, провівши аналіз функціонування сем англійських 
аксіономенів у межах матриці відповідно до виділених типів зв’язків “входження”, “схо-
дження” і “розходження”, відмітимо, що всі представлені їхні підвиди (“входження”: 
гіперо-гіпонімічний (родо-видовий) зв’язок, перетин, синонімічний зв’язок, градуальний 
зв’язок, партитивний зв’язок; “сходження”: фазовий зв’язок, тяжіння, ремінісцентний 
зв’язок, темпоральний зв’язок, локальний зв’язок, інструментальний зв’язок; “розхо-
дження”: антонімічний зв’язок, несумісність) детально охарактеризовано прикладами 
спiввідношень аксіономенів досліджуваного аксіологічного фрагмента лексичної систе-
ми англійської мови. 

Перспективи подальших розвідок ми вбачаємо в поглибленому вивченні ціннісних 
парадигм українського, англійського та французького мовних соціумів, досліджуючи ба-
гатозначну та моносемічну структуру аксіономенів.
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РАЗНОВИДНОСТИ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ АНГЛИЙСКИМИ АКСИОНОМЕНАМИ 
В ПРЕДЕЛАХ МАТРИЦЫ КАК ФРАГМЕНТА 

ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА
В статье анализируются типы связей между английскими аксиономенами, 

основанные на идентичности, близости и контрастивности содержания сем. Особое 
внимание уделяется трем видам связи (“вхождение”, “схождение”, “расхождение”) с 
конкретизацией их разновидностей. 

Ключевые слова: матрица, аксиономен, сема, семантическая связь.

Soroka T.V., Ph.D (Linguistics)
Izmail state university of Humanities, Izmail

VARIETIES OF RELATIONS BETWEEN ENGLISH AXIONOMENS 
WITHIN THE MATRIX AS A FRAGMENT OF LEXICAL SYSTEM

The purpose of the article is to highlight system-defi ned semantic relations between Eng-
lish axionomens of different degrees of polysemy within matrix. The object of this study is 
lexico-semantic groupings of words denoting philosophical, world outlook, scientifi c, social, 
political, moral, religious, legal, aesthetic values of the English language. The subject of this 
study is structurally-defi ned organization of axionomens qualifi ed as determined linguistic 
units taken the English lexicographical interpretative sources. Semantic types of axionomen 
relations based on identity, proximity and contrast of semes content is the fi nding of research. 
The usage of three basic types of semantic connections (“entry”, “convergence”, “diver-
gence”) and their subtypes has been justifi ed. The practical value of the research is to use the 
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results for fundamental studies of all lexico-semantic sub-systems of value paradigms of the 
Ukrainian, English and French language societies.

Key words: matrix, axionomen, seme, semantic relation.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ФІКСАЦІЮ ТЕРМІНА «РИМА»
В ПИСЕМНИХ ДЖЕРЕЛАХ

У статті висвітлена історія фіксації терміна «рима» в писемних джерелах з кінця 
XVI ст. Виявлені його фонетичні, граматичні та графічні варіанти, показано розвиток 
лексичного значення. Описано гніздо загальномовних, спеціальних та оказіональних по-
хідних слів. 

Ключові слова: термін, термінологія, рима, співзвуччя, деривати.

Історія філологічної термінології була висвітлена в низці досліджень, у тому числі 
дисертаційних робіт, що охопили два напрями: 1) вивчення української мовознавчої та 
літературознавчої термінології в цілому (В. Деркач, І. Казимирова, Є. Кирилюк, І. Огі-
єнко, Є. Регушевський, П. Тимошенко, М. Тростогон, О. Шаталіна та ін.); 2) вивчення 
термінології вітчизняних науковців та діячів культури Я. Головацького, П. Грабовсько-
го, М. Грушевського, М. Драгоманова, І. Карпенка-Карого, О. Кобилянської, М. Коцю-
бинського, М. Кропивницького, І. Нечуя-Левицького, О. Потебні, М. Старицького, Лесі 
Українки, І. Франка (І. Галенко, В. Деркач, О. Масликова, Є. Регушевський та ін.). Сис-
тема римологічних термінів опинилася в центрі уваги окремих публікацій [6; 7; 13; 14]. 
Нез’ясованим залишається питання історії писемної фіксації ключового терміна рима. 
Метою статті є з’ясування шляхів розвитку фонетичної, граматичної та правописної 
форми цього терміна, відтворених у писемних джерелах. 

При відході від квантитативної системи віршування, спричиненому втратою довготи 
голосних, ритмічну функцію в європейській поезії перебрали на себе кінцеві повтори в 
рядку, а сама лексема rhythmus «ритм» розширила значення, ставши також назвою цих 
співзвуч. Подальше розширення значення слова відбувалося шляхом перенесення назви 
елемента рядка на вірш у цілому. О. Востоков так пояснив цей процес: «Слова: риѳма і 
вірш бралися нерідко одне за інше, особливо в тих мовах, у яких уся гармонія полягає 
майже цілком у римі і в яких народ звик поєднувати в понятті обидва цих слова: вірш і 
риѳма. Так, в італійській мові rima означає й зараз не тільки риму, але також і вірш, оби-
два ті значенні має в німецькій і в польській rym (очевидно, з італійської). У російській 
мові навпаки слова вирша і стих вважається деколи римою <…>. Нині в просторіччі під 
словом стихи розуміються нерідко лише рими. Напр., говорить стихами або на сти-
хах значить: говорити в риму. Але саме слово риѳма або риѳм у чоловічому роді (як у 
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давнину правильно писали) означало в росіян початково вірші, вірш <…>. Симеон По-
лоцький називає свої вірші рифмами (тут і далі виділення наше – авт.), себе рифмотвор-
цем, зібрання віршів своїх рифмологіоном тощо, з чого бачимо, що він під словом риѳм 
мав на увазі власне вірш, а не його співзвучне закінчення, для якого він має окрему назву 
краесогласие» [3: 85 − 86].

Українське книжне віршування бере початок від 70-х років XVI ст., а період кінця 
XVI − початку XVIІ ст. є часом становлення українського римування. М. Сулима слушно 
зауважив, що теорія віршування (а отже, і теорія рими) добре представлена в поетичних 
творах кінця XVI − початку XVІI ст. [22: 112]. Таким чином, для дослідження історії тер-
міна рима варто розглядати не лише теоретичні праці, а й поетичні тексти.

Вітчизняна літературознавча терміносистема вже в XVI − XVIІ ст. була досить роз-
виненою, що засвідчили словники й граматики того періоду [17: 96], щоправда, повної 
картини вони не репрезентують. Так, Є. Славинецький у «Лексиконі латинському» (бл. 
1642 р.) фіксує термін terminatio «определение, окончание» [11: 395], який на той час 
уживали автори латинських граматик, у тому числі в Україні; подібні закінчення позна-
чали терміносполученням similis terminatio [22: 58].

«Граматика словенская» І. Ужевича (1643 − 1645) описує силабічний вірш із 
обов’язковими подібними закінченнями і позначає їх терміном каденція (cadentia) [5: 
83 зв.]. Латинський термін каденція (катенция) «закінчення вірша» набув поширення й 
поза межами наукового стилю: Єдинопадежный єст вѣрш, на єдину каденцѣю конча[ю]
чійся, в котором всѣ стишки в єдино сеє имя АННА впадают [25: 269]; Может и сызора 
где знайти розерванна, / также и катенция где колвек неравна (К. Зиновіїв). Укладачі 
збірки «Українська поезія: середина ХVІІ ст.» до термінів, що передають поняття «рима», 
відносять також лексему краєгранесіє [25: 666], однак краєгранесієм зазвичай називали 
акровірш. Таке пояснення дає, напр., І. Величковський: «Актостихис єст вѣрш, который 
краєгранесієм, то єст початковыми лѣтерами, имя сіє МАРИЯ изображаєт» [25: 270].

Важливим як для розуміння структури вірша (рядка), так і для формування понят-
тя «рима», був термін силляба «склад»: Акростихіс третый, в котором не переднѣми 
лѣтерами выражається тоє имя МАРІЯ, як у вышшых, але встяж в обох строках. 
Раздѣляєтся те ж имя на силлябы и по кождой силлябѣ починаєтся мова подобною 
силлябою прешедшей силлябѣ, якобы кождая силляба, що значит, толкуєтся [25: 270]. 
М. Довгалевський у своїй поетиці зазначає, що польський і слов’янський вірші склада-
ються не зі стоп, а саме зі складів, останні склади віршів мають бути подібними [8: 48].

Найдавніша писемна фіксація українського терміна рима в значенні «вірші», як за-
свідчила картотека «Словника української мови ХVI − першої половини ХVIІ ст.», що 
зберігається в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича, представлена пам’ятками 
Львівського Ставропігійського братства (1586 р.): и писалъ такъ тутъ во (л)вовѣ іако 
и гдє индє на сторонѣ, подаючи мѧ до люде(и) на писмє нєпристо(и)нє. и рымы ω мнѣ 
складаючи, и тоє мѣнѧчы, абымъ іа попомъ каза(л) людє бити. Автори «Історії укра-
їнської мови» одну з перших писемних фіксацій лексеми рима відносять до 1622 р. – у 
графічних формах рνѳмы, рытмъ [2: 315]. 

За даними «Словаря русcкого языка XI − XVII вв.», лексеми рифмъ, римфъ у на-
званий період уживали зі значенням «ритміка, ритм»: Мнози суть бяху, яко… Иоаннъ 
Дамаскинъ, Маркъ монахъ и прочия, отъ их же мнози зрятся пѣсни и пѣния подъ мѣрою 
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сочиненныя, сиирѣчь подъ римфъ, Богу (и) святымъ его угодникомъ [21: 167]. Л. Зиза-
ній у «Граматиці словенській» дефініював термін рνѳм через поняття количество [9: 
7]. Деякі вчені використовували цей термін як багатозначний протягом ХVІІІ і деко-
ли навіть у ХІХ ст. Так, гебраїст А. Олесницький уживав термін риѳм на позначення 
1) синкретичного поняття, що об’єднує ритм і риму: не только в образовании отдельных 
корней еврейского языка лежит начало аллитерации как особой поэтической формы, 
но она проникла глубоко в самый механизм языка, так что было бы странно, если бы 
при таком составе языка поэты не воспользовались этими естественными созвучиями 
в интересах риѳма [15: 453]; 2) поняття «ритм»: риѳм созвучий [15: 453]; риѳм мысли 
[15: 509]; 3) поняття «рима»: Свящ. песни <...> оттого не измеримы и не исчислимы по 
обыкновенным мерам стихов, не состоят из частей, строго разделенных по длине и 
ширине, как греческие и римские песни, не имеют даже полных и неполных слогов, или 
риѳма на конце стиха, как в новых еврейских песнях [15: 283]. У такому значенні він ще 
називає його риѳмом «в строгом смысле» [15: 434]. Разом з тим А. Олесницький уживає 
і термін жіночого роду риѳма у сучасному його розумінні: древние певцы необходимо 
должны были после каждой риѳмы видеть новую строку [15: 437]. 

«Dokładny słownik jȩzyka ruskiego i polskiego» (1883) відповідниками до рос. риѳма 
фіксує rytm і końcówka, термін риѳмъ «ритм» подає як музичний [29: 646]. У російській 
мові ХІХ ст. традиція передавати термін рифма у графічній формі риѳма існувала до 
орфографічної реформи 1918 р. В ужитку були граматичні варіанти риѳм і риѳма; вважа-
ють, що форму жіночого роду надав термінові в 1759 р. М. Ломоносов [3: 86]. 

У польській мові лексема rym у сучасному значенні вживалася з другої половини 
ХVІІ ст. [27: 472]: «рима, римований вірш, складна мова», «вірш». У ХVІІІ ст. в ужитку 
був також термін kadencja [27: 472], у ХІХ ст. rym [28: 570], końcówka [28: 188]. Значення 
терміна rym польські словники різних періодів визначали як: 1) рос. риѳма, стих, сти-
шок «рима»; 2) рос. стихотворение «римований вірш, доладна мова» [30: 176] (ХІХ ст.); 
1) «співзвучність закінчень у віршах; каденція; лад»; 2) «римований вірш; вірш; римова-
на мова»; перен. «мова, балаканина, базікання, плітки, розповідь» [31: 793] (поч. ХХ ст.).

На підставі аналізу українських поетичних текстів можна зробити висновок, що в 
XVI − XVIIІ ст. лексеми рифма, рима, а також метр, ритм (в однині і множині) мали 
значення «вірш, віршована мова» і були синонімами лексем вірші, стихи, стишки і сло-
восполучення штучки поетицкіє. Тексти засвідчують стійкі сполуки под рифм (рифми), 
под ритм, под метр (метри), ужиті на позначення віршованої мови: описаны сладкою 
мовою под метри [24: 231]; Похвала под метри страстей Христовых [24: 295]. На дум-
ку літературознавця М. Сулими, термін рифмы (у множині) мав також термінологічне 
значення «двовірші» [22: 145]. 

Термін рифма, рима був широковживаним і мав деривати, що засвідчують поетичні 
тексти та назви збірок римованих віршів: рифмы простые, рифмословие, рифмически, 
рифмотворение [22: 145], рифмословный [26: 259] тощо. У 1818 р. О. Павловський за-
фіксував живомовну форму рыхвтма, що передається на письмі як риѳма [16: 3]. Роз-
мовну форму рихтма у значенні «вірш» використав Г. Квітка-Основ’яненко: Нехай чита 
[Тимоха], коли зуміє; а вона вже недурно аж чотири шаги заплатила пану Симейону за 
тую рихтму, як він її взива! П. Білецький-Носенко зафіксував її у своїй праці «Словарь 
малороссийского или юго-восточнорусского языка…» (1838 – 1843 р.) з відсиланням до 
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статті вирша: рихтма «испорченное слово: риѳма». Кажи рихтмы «Говори стихи» [1: 
313]. Перекладний словник М. Уманця й А. Спілки (1893 − 1898) подає відповідниками 
до рос. рифма лексеми рифма, лад, приклад [20: 272], а «Русско-малороссийский сло-
варь» Є. Тимченка (1899) фіксує графічний варіант рыма [23: 141].

І. Котляревський і Т. Шевченко вживали варіант рифма в значенні «співзвучні сло-
ва»: Пора спуститись до землі / І стать на Шведськую могилу, / Щоб озирнуть воєнну 
силу / І битву вірно описать; / Купив би музі на охвоту, / Щоб кончить помогла роботу, 
/ Бо нігде рифм уже достать (І. Котляревський); Старий недобиток варнак / Мені роз-
казував отак / Про сю криницю москалеву, / А я, сумуючи, списав, / Та рифму нищечком 
додав (Т. Шевченко). 

У західноукраїнській літературній традиції закріпилася граматична форма рим [19: 
528 та ін.], яка протрималася до ХХ ст. [10: 972]: Закляв би в тіло ритму й римів / Роз-
мову місяця з зірками (П. Карманський). У 20-ті рр. форма чоловічого роду проникала і 
в літературно-мовну практику підрадянської України [4: 26]. І. Франко, М. Грушевський, 
Ф. Колесса вживали обидва граматичні варіанти – рим і рима; корінь – рифм – був не 
чужий І. Франкові, який риму назвав метафорично дзвінкі рифмові сплети. Форму жіно-
чого роду вживали В. Пачовський (рими бракло там для форми), Б.-І. Антонич (В атаку 
сунуть чоти строф, наїживши багнети рим). 

Мова письменників Східної України другої половини ХІХ – поч. ХХ ст. засвідчує ва-
ріанти рима / рим / рифма. У творах Лесі Українки трапляються рифма (у більш ранніх) 
і рима (у написаних пізніше): Рифми, дочки безсонних ночей, покидають; «Бо як рими 
повтікають, / Ти мені їх не завернеш!». В. Самійленко вживав рима і рим: «Любіть на-
род!» – він в риму пише; Як тяжко римів добирати! Форма римів (за парадигмою чоло-
вічого роду) була знайома М. Коцюбинському.

У перекладних та орфографічних словниках, виданих на східноукраїнському терені 
на поч. ХХ ст. − у 30-ті рр., зафіксовано варіант рима, однак у перекладному словнику 
Г. Сабалдиря (1926 р.) подається варіант ритма [18: 341]. Після прийняття правопису 
1933 р. варіант рима був кодифікований як єдиний.

Гніздо дериватів лексеми рима активно поповнювалося протягом усього ХХ ст: ри-
мовий / римовка / римовочка, римач, римувати / римуватися / римування / римований / 
напівримований / римованість / римувальний / римувальник, заримовувати / заримувати 
/ заримований / незаримований / заримованість, зримувати / зримований, поримувати, 
римарій / римівник, авторима, монорим, напіврима / піврима, панторима / панторимний 
/ панторимований, парарима, псевдорима, римоїд, римонім. 

Бум термінотворення на основі терміна рима спостерігався в 60-х рр. минулого сто-
ліття у зв’язку з розбудовою української римології та римографії; на поч. ХХІ ст. почався 
новий етап лінгвістичного зацікавлення римою, що пожвавив процес термінотворення: 
рима-алітерація, рима-асонанс, рима-ідеологема, рима-ідіологема, рима-консонанс, 
рима-луна, рима-образ, рима-стереотип, римово-епіфоричний, римово-строфічний / 
римо-строфічний, неримовалентний / римовалентність, римовживання, римовідповід-
ник, римоголосний, римографія / римографічний / римограф, римозв’язок, римозвучання, 
римоздатний / римоздатність, римонездатний / неримоздатний / римонездатність, 
римознавство / римознавчий, римокомпонент, римолексичний / римолексикографіч-
ний, римологія / римологічний / римолог, римопара, риморяд, римосистема, римослово 
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/ римословник / римословниковий, римосполучення / римосполучуваність, римостаття, 
римостворення, римостиль, римотворення / римотвірний / римотворчий / римотвор-
чість / римотворець, римоутворення / римоутворювальний, римофонд, римоформа.

Активно виникають неолексеми в поетичній мові ХХ − поч. ХХІ ст.: антиримно 
(П. Селецький), безрим’я (В. Старун), безримник (Д. Штофель), зримитися (С. Пантюк), 
одноримки (Д. Білоус, О. Різниченко), римічний (Б. Якубський), римка (А. Малишко) / ри-
мочка (А. Малишко), римуванка (О. Кравчук), римовщик (А. Малишко), римар (А. Мой-
сієнко).

Термін рима, засвідчений писемними джерелами починаючи з 80-х рр. ХVІ ст., функ-
ціонував у граматичних варіантах рим і рима, паралельно з ним в українських текстах і 
словниках зафіксований термін рифма, який у ХІХ ст. мав живомовний варіант рихтма. 
Значення терміна змінювалося від синкретичного «ритм» і «співзвуччя» до метоніміч-
ного «віршовий текст» та сучасного «співзвуччя». Активний процес термінотворення на 
його основі почався в 60-ті рр. ХХ ст. У подальшому слід детально проаналізувати слово-
творчі моделі і виявити найбільш продуктивні для дериватів цього терміна.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Білецький-Носенко П. Словник української мови / П. Білецький-Носенко ; підг. до 

видання В. Німчук. – К. : Наукова думка, 1966. – 424 с.
2. Винник В., Горобець В., Карпова В. та ін. Історія української мови. Лексика і фра-

зеологія / В. Винник та ін. ; відп. ред. В. Русанівський. – К. : Наукова думка, 1983. – 
743 с.

3. Востоков А. Опыт о русском стихосложении / А. Востоков.– Изд. второе, значитель-
но пополн. и испр. – СПб. : Морская типография, 1817. – 174 с.

4. Гаєвський С. Теорія поезії. / С. Гаєвський. – Вид. друге, переробл. й доповн. – [Б.м.] : 
Книгоспілка ; Держ. вид-во України, 1924. – 130 с. 

5. Граматика слов’янська І. Ужевича / підгот. І. Білодід, Є. Кудрицький. – К. : Наукова 
думка, 1970. – 114 с.

6. Діброва С. До проблеми формування системи римознавчих термінів / С. Діброва // 
Українська термінологія і сучасність : зб. наук. праць. Вип. VI. – К. : КНЕУ, 2005. – 
С. 276 − 280.

7. Діброва С. Система термінів з галузі римознавства / С. Діброва // Українська термі-
нологія і сучасність : зб. наук. праць. Вип. V. – К. : КНЕУ, 2003. – С. 205 − 208.

8. Довгалевський М. Поетика (Сад поетичний) / М. Довгалевський ; перекл., прим. та 
словник імен і назв В. Маслюка. – К. : Мистецтво, 1973. – 435 с.

9. Зизаній Л. Граматика словенська / Л. Зизаній ; підг. факсимільного видання та до-
слідження пам’ятки В. Німчука ; відп. ред. В. Русанівський. – К. : Наукова думка, 
1980. – 177 с. 

10. Кузеля З. Українсько-німецький словник / склали З. Кузеля і Я. Рудницький при 
співпраці Карла Г. Маєра. – Берлін : [б. в.], 1943. – 1494 с.

11. Лексикон латинський Є. Славинецького. Лексикон словено-латинський Є. Слави-
нецького та А. Корецького-Сатановського / підг. до видання В. Німчук . – К. : На-
укова думка, 1973. – 542 с.



29

12. Маслюк В. Латиномовні поетики і риторики XVII − першої половини XVIII ст. та 
їх роль у розвитку теорії літератури на Україні / В. Маслюк. – К. : Наукова думка, 
1983. – 234 с.

13. Мовчун Л. Терміни на позначення видів рим за якістю відхилень від звукової точ-
ності: історія і проблеми / Л. Мовчун // Наукові праці Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 38. – 
Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – С. 238 − 241. 

14. Мовчун Л. Терміни на позначення видів рим за наявністю відхилень від звукової 
тотожності: історія і проблеми / Л. Мовчун // Термінологічний вісник : зб. наук. 
праць. – К., 2015. – Вип. 3(2). – С. 20 − 27.

15. Олесницкий А. Ритм и метр ветхозаветной поэзии / А. Олесницкий // Труды Ки-
евской духовной академии. – 1872. – № 10. – С. 242 − 294; № 11. – С. 403 − 472; 
№ 12. – С. 501 − 592.

16. Павловский А. Грамматика малороссийского наречия... / А. Павловский. – СПб., 
1818. – 115 с.

17. Регушевський Є., Деркач В., Шаталіна О. Історія вивчення та сучасні проблеми укра-
їнської літературознавчої термінології / Є. Регушевський, В. Деркач, О. Шаталіна // 
Ученые записки Симферопольского гос. унив. – Симферополь, 1997. – № 3 (42) : 
Экономика. География. История. Филология. – С. 96 − 102.

18. Сабалдир Г. Практичний російсько-український словник / Г. Сабалдир. – К. : Час, 
1926. – 436 с.

19. Сімович В. Граматика української мови для самонавчання та в допомогу шкільній 
науці. / В. Сімович. – Друге вид., з одмінами й додатками. – К. − Ляйпціг : Україн-
ська накладня, 1919. – 584 с.

20. Словарь російсько-український / зібрали і впорядкували М. Уманець і А. Спілка. – 
Львів : З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1896. – Т. 3 : П − С. – 292 с.

21. Словарь русcкого языка XI – XVII вв. Вып. 22 : Раскидатися − Рященко / Ин-т рус. 
яз. им. В.В.Виноградова ; гл. ред. Г. Богатова. – М. : Наука, 1997. – 298 с. 

22. Сулима М. Українське віршування кінця ХVІ − початку ХVІІ ст. / М. Сулима. – К. : 
Наукова думка, 1985. – 147 с.

23. Тимченко Е. Русско-малороссийский словарь / Е. Тимченко. – Т. 2. – К. : [б. в.], 
1899. – 267 с.

24. Українська поезія : кінець XVI − початок XVII ст. / упор. : В. Колосова, В. Креко-
тень. – К. : Наукова думка, 1978. – 431 с. 

25. Українська поезія : середина XVII ст. / відп. ред. О. Мишанич ; упор., вст. ст. та 
прим. : В. Крекотень, М. Сулима. – К. : Наукова думка, 1992. – 680 с.

26. Хрестоматія давньої української літератури (до кінця ХVІІІ ст.) / упор. О. Білець-
кий. – Вид. третє, доповн. – К. : Радянська школа, 1967. – 783 с.

27. Brückner A. Słownik etymologiczny języka polskiego / A. Brückner ; ze wstępem Z. Kle-
mensiewicha. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1957. – 807 s.

28. Dokładny słownik jȩzyka polskiego i ruskiego. Czȩść Polsko-Ruska / Ułoź. przez P. Du-
browskiego. – Warszawa, 1886. – 869 s.

29. Dokładny słownik jȩzyka ruskiego i polskiego. Część Rusko-Polska / Ułoź. przez P. Du-
browskiego. – Warszawa, 1883. – 863 s.



30

©   Величко Н., 2016

30. Linde S. B. Słownik języka Polskiego / S. B. Linde. – Wyd. drugie, poprawne i 
pomnożone. – Lwów : Zakład Ossolińskich, 1859. – 758 s.

31. Słownik języka Polskiego / pod red. J. Karłowicza, A. Kryńskiego i W. Niedźwiedzkiego. – 
T. V. – Warszawa : Gazeta Handlowa, 1912. – 828 s.

Мовчун Л. В., канд. филол. наук
Институт украинского языка НАН Украины, Киев

К ВОПРОСУ О ФИКСАЦИИ ТЕРМИНА «РИФМА» В ПИСЬМЕННЫХ 
ИСТОЧНИКАХ

В статье освещена история фиксации термина «рифма» в письменных источниках 
с конца ХVI в. Установлены его фонетические, грамматические и графические вариан-
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ЗАЙМЕННИКОВІ ЗАСОБИ ЗВЕРТАННЯ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ЯК 
ВІДОБРАЖЕННЯ ДИНАМІКИ МОВНОГО РОЗВИТКУ

У статті проаналізовано займенникові форми звертання новітнього періоду розви-
тку німецької мови. Наведено показові приклади таких звертань, зазначено особливості 
їхнього вжитку, показано еволюцію цих засобів у XIX–XXІ ст.

Ключові слова: займенникові форми звертання, німецька мова, новітній період.

Звертання є однією з найважливіших мовних універсалій, тісно пов’язаних із мовною 
комунікацією як невід’ємною частиною життя і діяльності суспільства. Звертання зазна-
ють впливу з боку соціуму, вони нерозривно пов’язані з буттям людини, її оточенням, 
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що зумовлює вибір тих чи тих форм відповідно до комунікативної ситуації. Німецькі 
займенникові звертання пройшли тривалий шлях розвитку та змінювалися під впливом 
різнорідних чинників. Це зумовлює актуальність подальших досліджень у такому на-
прямку. Мета цієї статті – проаналізувати займенникові звертальні форми новітнього 
періоду та показати динаміку їхнього розвитку. 

Звертання на Sie і du в німецькій мові традиційно віддзеркалювали протилежні 
моделі спілкування між мовцем та адресатом. Якщо звертання на du показує дружні, 
близькі стосунки між комунікантами, а Sie – ввічливе, формальне, то така форма звер-
тання є мовною рефлексією стосунків, що ґрунтуються на повазі мовця до адресата 
висловлювання, а також свідчить про певну дистанцію між адресатом і адресантом. 
До того ж, мовець і адресат нерідко належать у таких випадках до різних соціальних 
груп або прошарків, що теж зумовлює вибір форми звертання. Людина, до якої звер-
таються на Sie – та, яка займає, як правило, вищу позицію у соціальній ієрархії або 
незнайома мовцеві. Використання названої форми звертання передбачається мовним 
етикетом. Соціальна детермінація обох форм чітко окреслює сфери їхнього вжитку: 
du вживається насамперед стосовно членів родини, друзів, близьких; Sie, відповідно, 
до незнайомих людей, тих, що обіймають керівні посади, а також до людей старших за 
віком [див., напр., 5:137].

Німецька література першої половини ХІХ ст. наочно демонструє, однак, різнорід-
ні звертальні форми, зокрема ввічливеIhr ‘Ви’ (2-ої особи множини): Erkläret mir, Graf 
Oerindur, / Diesen Zwiespatt der Natur (із драми А. Мюльнера, датованої 1813 р.) ‘Пояс-
ніть мені, графе Еріндуре, / Це протиріччя природи’. Наведімо також «хрестоматійні» 
приклади з «Фауста» Й. В. Гете (1808–1832 рр.) й відповідні фрагменти з класичного пе-
рекладу М. Лукаша: Ich merke wohl, Ihr seid der Herr vom Haus... ‘Я бачу, що Ви, мабуть, 
господар дому…’ або (Вагнер до Фауста): Mit Euch, Herr Doktor, zu spazieren / Ist ehren 
vollund ist Gewinn ‘З Вами, пане докторе, гуляти – / Почесно і корисно’; в іншому ж місці 
спостерігаємо шанобливе звертання у 3-ій особі однини: Ich biete meinen besten Gruß, / 
Dem Ritter mit dem Pferdefuß! / Halt! Er einen – - – bereit, / Wenn Er – - – nicht scheut ‘Я 
б’ю низенько вам чолом, / Лицарю з кінським копитом! / Держіть готового сучка / Коли 
дупло вас не ляка’ [див.6:233].

У цьому зв’язку варто згадати виразний коментар зі словника В. І. Даля [3:447], де в 
статті про рос. Ты читаємо: «німецькою замість ти кажуть ви, він і вони». Ще оригіналь-
ніше прокоментував цю ситуацію (у філософській статті 1858 р. під назвою «Критика 
філософських уявлень проти общинного володіння») М. Г. Чернишевський: «… німці 
примудрилися до того, що влаштували цілих чотири градації пошани: 1) Du – це чорному 
народові; 2) Er – це для середнього роду людей; 3) Ihr – це для чиновників, що займають 
середину між людьми середнього роду й благонародженими; 4) Sie для благонародже-
них…» [див. 6, 232–233].

Події, які відбулися у другій половині ХХ-го століття, значною мірою вплинули на 
світогляд людей, змінили систему цінностей цілих поколінь, стали поворотними віхами 
в розвитку не тільки окремих країн, а й континентів. Звісно, що так само вони вплинули 
й на мову, а отже і мовні засоби, у тому числі й форми звертання, які змінюються під 
впливом соціально-економічних, політичних та іншихфакторів. 
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Так, демократизація суспільних відносин позначилася на функціонуванні звертання 
на Sie або du. Відомо, наприклад, що радикальні соціалісти вважали використання ввіч-
ливого Sie «буржуазним реліктом».

Певною мірою розширилася сфера вживання du, насамперед за рахунок відмови від 
Sie або ж його уникання частиною мовців. Від середини ж 70-х років звертання на du 
втрачає свою популярність, хвиля його поширення йде поступово на спад [5:138–139], у 
чому можна побачити своєрідну діалектику мовного розвитку.

Ігнорування титулів стає тенденцією починаючи від 60-х років і є прикладом впливу 
соціуму та панівної ідеології на мову. На думку В. Беша, зміни почалися зі студентсько-
го руху, одним із проявів якого було поширення звертання на du, а також відмова від 
уживання титульних форм. Студентський рух наприкінці 60-х років був сигналом змін. 
Звертання на Sie виглядало в студентських колах навіть як щось смішне або дивне [13:22; 
пор. 12:212–219]. Ті, хто використовував du, належали до прогресивної частини студент-
ства, лівоцентристських партій та об’єднань, тож звертання на du виражало солідарність. 
Студенти вимагали саме солідарності у використанні звертань, вони виступали за від-
мову від «патетичного» Sie на користь du. Деякі молоді професори та асистенти, молоді 
вчителі підтримали цей рух [13:16]. «Студентське» du знайшло, зокрема, підтримку у 
таких сферах, як виховання молоді та дозвілля.

Молоді люди, що проводили разом вільний час у кафе, ресторанах, дискотеках тощо, 
зверталися один до одного на du, що зумовлювалося насамперед неофіційністю їхньо-
го спілкування. Звертання на Sie виконувало дистанційну функцію, а також показувало 
владу, адже ввічливе Sie використовувалося щодо осіб вищих за соціальним статусом 
[15:333]. 

Такі нововведення не були схвально сприйняті всіма верствами населення, а та-
кож науковцями. Так, наприклад, група активістів із Берліна критикувала на конгресі 
германістів у Бохумі 1967 року «нові правила мовленнєвої поведінки» [5:150]. У 1976 
році було навіть запроваджено штрафи, що регулювали належне використання форм 
звертання.

Наслідком таких подій була «комунікативна впевненість» користувачів мови щодо 
вживання обох форм звертань (згадані вище інші форми вийшли з ужитку). Питання 
про перехід від Sie до du було винесено Німецькою академією мови та поезії на обгово-
рення для визначення найкращого обґрунтування. Переможцем цього конкурсу став Х. 
Л. Кретценбахер. Відомі лінгвісти, серед яких особливе місце займають В. Беш [13], Г. 
Амендт [10], Д. Е. Цимер [19], а також названий вище автор, розрізняють у семантично-
му спектрі особового займенника 2-ої особи однини солідарне, ситуативне, дискриміну-
вальне і так зване німецько-німецьке du. 

Проаналізуймо зазначені вище аспекти. Почнімо з «солідарного» du, що розгляда-
ється науковцями [11; 7] не лише як ознака спільності інтересів, показник дружніх сто-
сунків між комунікантами, а й як поведінка у ситуації, коли мовець і адресат не беруть 
до уваги соціальний статус один одного, звільняючись у такий спосіб від тиску з боку 
суспільства[2:47].

Ситуативне du виникає в емотивно насичених ситуаціях. Емоційно збуджений стан 
мовця, його емоції, які він не може подолати, можуть спричинити використання ним 
звертання на du у ситуаціях, в яких за звичайних умов уживається ввічливе Sie.
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«Дискримінувальне» du реалізується, наприклад, у тих випадках, коли адресатом є 
іноземець, для вираження зневаги, неповаги до незнайомої людини іншого походження, 
а також для того, щоб показати, що мовець та адресат знаходяться на різних соціальних 
щаблях: Du auch Türk? ‘Ти також турок’? (поліцейський використовує таку звертальну 
форму, спілкуючись із турком) [17:72].

Німецько-німецьке du – релікт новітньої історії Німеччини. За часів існування ФРН 
та НДР обидві німецькі держави мали свої мовні особливості, зокрема в сфері викорис-
тання du. В НДР таке звертання мало певне політичне підґрунтя, оскільки воно було при-
йнятим у Соціалістичній єдиній партії Німеччини, що була при владі. Показовим є той 
факт, що у 50-ті роки на державному рівні здійснювалися спроби узаконити du як єдину 
офіційну форму звертання. Водночас у ФРН du зберігало свій статус альтернативи.

У цьому контексті показовою видається наведена Х. Л. Кретценбахером [16:55–56] 
своєрідна класифікація займенникових звертань відомої журналістки М. Марон, що пе-
рекликається з його власною. Остання поділяє звертання на західнонімецьке Boutiquendu 
(букв. ‘du бутиків’), східнонімецьке Minderheitsdu (букв. ‘du меншості’), therapeutische 
Alternativdu (букв. ‘терапевтичне альтернативне du’), allgegenwärtige Gewerkschaftsdu 
(букв. ‘усюдисуще профспілкове du’). Як бачимо, характеристика звертань певною мі-
рою іронічна, проте вона відбиває реалії тих часів. 

Науковці розрізняють також [див.18:347] tradiertе du (‘що передається від покоління 
до покоління’) і kontraktuelle du (букв. ‘контрактуальне’). Перше вживається у спілку-
ванні родичів, друзів, однокласників у різних ситуаціях: учнями, що ходять до одного 
класу; до дітей віком до 12 років; діти до 5 років вживають du, спілкуючись із доросли-
ми; молоддю віком до 16 років; особами, що мають спільні інтереси, наприклад, члена-
ми партії, об’єднання; родичами, а також людьми, які разом займаються спортом тощо. 
Контрактуальне du вживається за взаємною домовленістю учасників комунікації.

В іншому джерелі знаходимо відмінну від попередньої класифікацію звертань на 
основі du [14:120–121]. Перша група звертань є показником близькості, тісних зв’язків 
і реалізується відповідно в родинах та серед друзів. Варто згадати так зване du der 
Geringschätzung (зневажливе du), яке реалізується при невзаємному вживанні ввічливої 
звертальної форми, що ображає співрозмовника. Друга група, або brüderliches du (бра-
терське du), передбачає рівноправність комунікантів і реалізується найчастіше в спілку-
ванні молоді як показник солідарності та довіри.

Отже, в сучасній німецькій мові збереглося протиставлення займенникових форм 2-ї 
особи du – Ihr, однак фактично єдиною формою ввічливості є Sie. 

Як особливу прономінальну форму (яку не можна, щоправда, віднести до розряду 
алокутивних – Н. В.) цитований вище Х. Л. Кретценбахер [16:3] виокремлює wir ‘ми’, 
що теж може вживатися на позначення однини, наприклад, у наукових (фахових) тек-
стах (власне, те, що в лінгвістиці прийнято називати pluralis modestiae, тобто «множи-
ною скромності»). В інших сферах, скажімо, в медичній, wir може звучати іронічно або 
занадто люб’язно. (Цікаво, що, наприклад, позначення морфологічно множинним за-
йменником однієї особи в турецькій мові є виявом найвищої поваги до співрозмовника. 
Інші країни – інші звичаї, в тому числі мовні,що можуть відображати і вживані форми 
звертання.)
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Повертаючись до часів існування двох німецьких держав із різними політичними 
системами, зазначимо ще деякі характерні мовні особливості. Так, наприклад, на під-
приємствах і в установах в НДР керівники мали звичку «тикати» своїм підлеглим, тоді 
як останні були змушені (або ж зобов’язані) відповідати ввічливим Sie, тому щодо висо-
копосадовців уживалося навіть (у неофіційному контексті) іронічне Duzfürst (букв. ‘ти-
князь’ [Ibid.:57], і такі обставини певною мірою пригнічували працівників. 

Нині ж у Німеччині, особливо у невеликих професійних осередках, спостерігається 
тенденція до ширшого використання неформального du. Звертання на du на сучасному 
етапі загалом є досить поширеним, навіть у такій сфері, як політична. Так, використан-
ня «дружнього» du на з’їздах (конгресах) отримало назву Kongreßduzerei (букв. ‘тикан-
ня на конгресі’). Звісно, що таке слово вживається неформально, проте воно своєрідно 
ілюструє певну ситуацію.

Форма du, подібно до англ. you, має також узагальнювально-особове значення, вжи-
ваючись переважно у розмовній мові замість неозначено-особового займенника man 
[див., напр., 8: 9], порівняймо з «латентним» укр. ти (або рос. ты) у випадках на зразок 
що хочеш, те й роби. Це не має безпосереднього стосунку до звертання, але свідчить, на 
наш погляд, про колись єдине (універсальне) значення займенника.

Випробування часом витримало, зрештою, ввічливе Sie (це явище можна також роз-
цінювати як характерну особливість німецької мови навіть на германському тлі). Так, 
воно традиційновикористовується в академічній та освітній сферах у звертанні до док-
торів, професорів, осіб, що мають науковий ступінь, звання, а також викладачами щодо 
студентів, учителями стосовно старшокласників. Правила, що регламентують його вжи-
вання, в цілому збігаються з тими, які стосуються укр. Ви, до того ж вони поширюються 
також на різні національні варіанти німецької мови [див., напр.,1:20–21; 9: 4].

Щоправда, іноді воно використовуються також для вираження відвертої іронії [4:26–
27]. Таке явище є досить поширеним і в інших мовах. Спостерігається також нова тен-
денція – звуження сфери вжитку ввічливої форми на користь нейтральної, що стосуєть-
ся, наприклад, невеликих професійних осередків. Зауважимо, що в сучасній філологіч-
ній літературі підкреслюються демократичність і простота німців, зокрема у звертанні.

Увічливе Sie поєднується з іменними формами Herr ‘пан’ і Frau ‘пані’ [8:13], проте 
воно не може поєднуватися із власними іменами, вживаючись лише з прізвищами та 
титулами (на відміну від того, що спостерігається в інших мовах, наприклад, іспанській, 
французькій або італійській).

Історія розвитку займенникових форм звертання у німецькій мові показує їхній 
зв’язок і зумовленість соціальними, політичними й культурними змінами, що відбува-
ються у суспільстві. 
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МЕСТОИМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОБРАЩЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО 
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА КАК ОТРАЖЕНИЕ ДИНАМИКИ 

ЯЗЫКОВОГО РАЗВИТИЯ
В статье проанализированы местоименные формы обращения новейшего перио-

да развития немецкого языка. Приведены показательные примеры таких обращений, 
отмечены особенности их употребления, показана динамика развития этих средств в 
XIX–XXІ вв.

Ключевые слова: местоименные обращения, немецкий язык, новейший период.
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ВАРІЮВАННЯ МОВНИХ ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ АДРЕСАТНОСТІ 
В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Стаття присвячена аналізу варіативності мовних засобів вираження звертання в 
англійській та українській мовах. Звертання досліджується як невід’ємний компонент 
мовної взаємодії членів лінгво-культурної спільноти, одночасно продукт та знаряддя 
формування соціоетнокультурних тенденцій цього процесу.

Ключові слова: лінгво-культурна спільнота, адресатність, звертання, варіатив-
ність, мовні засоби.

В останні роки у сучасному суспільстві спостерігається збільшення інтересу до лю-
дини, людської особистості. Це стосується багатьох галузей суспільного життя, мисте-
цтва, науки. У мовознавстві ця тенденція виявляється у активізації антропоцентричного 
підходу до досліджень. З цієї точки зору особливе значення набуває вивчення мовних 
явищ у контексті їх функціонування, зокрема звертання неодноразово становилося 
об’єктом досліджень лінгвістів як на матеріалі однієї мови, так і у контрастивних до-
слідженнях [1], [2], [4]. При цьому особливості функціонування звертання у дискурсі, 
проблеми його взаємозв’язку з численними принципами та правилами мовленнєвої ко-
мунікації залишаються недостатньо вивченими питаннями у прагмалінгвістиці, що обу-
мовлює актуальність нашої роботи.

Дане дослідження присвячено аналізу варіативності мовних засобів вираження звер-
тання в англійській та українській мовах.

Неминучість і постійна потреба людей спілкуватися між собою призводить до того, 
що наша мова багата словами та словосполученнями, з якими ми звертаємось до тієї чи 
іншої особи. Існує велика кількість різних видів звертань, але вибір конкретного з них 
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залежить від місця, де це відбувається, від того, хто і до кого звертається, а також від 
стосунків між людьми. Різні звертання використовуються для досягнення різної мети. 

Граматично звертання можна охарактеризувати як, вставні та вставленні компоненти, 
які ускладнюють речення додатковим повідомленням про віднесеність висловлюваного 
до об’єктивної дійсності. На письмі вони виділяються розділовими знаками, а в усному 
мовленні – інтонацією і характеризуються такими специфічними особливостями: не є 
членами речення; не відповідають на жодне питання; не пов’язуються ні сурядним, ні 
підрядним зв’язком з членами речення; деякі з них утворились із речень з різною мірою 
втрати предикативності [1: 9].

Звертання розглядається в сучасних дослідженнях у новому аспекті, коли пріори-
тетними стають реляції, які виникають у наслідок глобальної дихотомії «суспільство і 
мова». Такі взаємопов’язані категорії, як суспільство і мова, суспільство і система форм 
звертання, мова і система форм звертання, комунікант і система форм звертання, кому-
нікант і мова переконують у двоякості природи феномена звертання – соціальній та мов-
ній. Ця характеристика має великі наслідки для самого явища звертання. З одного боку, 
звертання є об’єктом дослідження всіх наук, які вивчають різноманітні інтеракції людей, 
а з іншого боку, воно є джерелом розвитку та невпинних змін.

Оскільки звертання є невід’ємним компонентом мовної взаємодії членів лінгво-куль-
турної спільноти, одночасно продуктом та знаряддям формування соціоетнокультур-
них тенденцій цього процесу [5: 17], аналізувати феномен звертання доцільно спершу 
в соціолінгвістичному аспекті, а вже потім у функціональному. Сукупність факторів та 
обставин, які впливають на функціонування форм звертання, створює комунікативну 
ситуацію, яку в широкому розумінні слід розглядати як соціальний контекст існування 
форм звертання. Обираючи ідеальну форму звертання для ідентифікації співрозмовника, 
ініціатор контакту намагається врахувати всі умови, які супроводжують їхню комуніка-
цію, так само, як умови розподілу між ними соціальних ролей. Безперечно, що власне 
від вибору ініціюючого контакту вислову багато в чому залежить успіх всієї подальшої 
комунікації. Хоча, як правило, запрошуючи адресата до бесіди, адресант зазвичай не 
обмежується єдиним звертанням, але прагне розгорнути мовний акт апеляції таким ком-
понентами, як формули привітання, запити (часто метакомунікативного характеру) і т.д., 
головне функціональне навантаження все ж таки полягає на формі звертання, оскільки 
саме звертанню наявна перлокутивна мета привертання уваги.

Мовленнєва комунікація відбиває потреби співіснування в соціумі, і в той же час ство-
рює сам соціум, оскільки одночасно є і причиною, і наслідком суспільних відносин [2: 52]. 

Зі всіх складових складного мовного механізму, стилістика мови в першу чергу ре-
агує на зрушення в соціальній реальності, тобто конвенціональній тактиці ведення роз-
мови, що є кодифікованою в правилах мовленнєвого етикету. Разом з нею піддаються 
переосмисленню і лексичні засоби її реалізації – ідіоматичні формули ввічливого спілку-
вання, що включають слова, словосполучення, а також моделі побудови речень., що по-
значають самих учасників комунікації і що адресуються їм з метою сприяння контакту, 
тобто форми звертання [3: 172].

Звертання регламентує рівень відносин між людьми, етичні норми поведінки при їх 
спілкуванні. Різноманітність відносин між людьми, розбіжності у сферах їхнього спілку-
вання, у свою чергу, визначають різноманітність форм і способів звертань.
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Метою даного дослідження став аналіз форм звертання в сучасній англійській та 
українській мовах. Класифікація форм звертань здійснювалася за типом словарних оди-
ниць, що виступають в їх ролі. 

Аналіз фактичного матеріалу свідчить, що особові імена виступають найбільш при-
родним засобом ідентифікації адресата в комунікативних ситуаціях неофіційного харак-
теру та являють собою сигнали зближення комунікантів.

Особові імена вживають в якості звертання до добре знайомих людей, друзів і близь-
ких незалежно від віку або соціального статусу. Цікавим є той факт, що демократизм 
американців у діловому спілкуванні проявляється в прагненні до неофіційної атмосфери. 
Часто партнери по бізнесу та колеги звертаються один до одного на ім’я, незалежно від 
віку та статусу адресату. 

В англійській мові нами була зафіксована велика кількість зменшувальних суфіксів, 
які надають імені пестливого звучання і мають фамільярно-розмовне та позитивно-емо-
ційне забарвлення: Charlie, Freddy, Bobby, Gerry і т.д.

При цьому, слід зауважити, що в англійській мові не зафіксовані фамільярно-грубі 
форми звертань, що є аналогічними українським «Наташка», «Дашка», так само як від-
сутні форми звертання на ім’я по батькові, що характерні для української мови «Петрів-
на», «Миколайович». 

Загальноприйняте правило мовленнєвого етикету не лише англійської, але й біль-
шості європейських мов, дозволяє звертання до родичів на ім’я лише до адресата від-
носно однакового або молодшого за віком. До батька звертаються переважно як: dad, 
daddy, pa, papa. Звертання father також має місце в сучасній англійській мові, але воно є 
дещо неузуальним. 

Звертання son (до сина) використовується переважно батьком, в той час як звертання 
daughter (до доньки) рідко вживається батьками в сучасній мові. Але найчастіше до ді-
тлахів звертаються на ім’я, або на якесь домашнє прізвисько, або вживають різноманітні 
пестливі слова.

До старших членів родини (дідуся, бабусі) традиційно звертаються за допомогою 
слів grandpa, granddad, grandma, granny та відповідають в український мові таким оди-
ницям, як: дідусь, дідунь, дідуньо, бабуся, бабуня. В англомовних країнах онуки рідко 
звертаються до діда чи бабусі називаючи їх grandfather i grandmother. 

Звертання brother і sister між братом та сестрою майже не зустрічаються. Знову ж 
таки, вживаються особисті імена брата чи сестри. Але зауважимо, що поза родинних від-
носин звертання brother і sister зустрічаються набагато частіше. Просторічні звертання 
до ровесників: «Brother! Buddy! Mate!» (Братик!); «Old man/boy/cock/chap!» (Дружище!, 
Друзяка!); «Old girl! Sister!» (Сестричка!, Сестронька!). Brother/sister як форми звертан-
ня також використовуються в деяких релігійних спільнотах.

До рідного дяді або тітки звертаються відповідно uncle та aunt або auntie (тітонька, 
тіточка). Часто ці форми звертання вживають у поєднанні з особистими іменами: Uncle 
Jack, Aunt Margaret.

Дуже популярними в сучасній англійській мові є численні форми звертання, які ви-
ражають позитивне відношення мовця до адресата. До них відносяться такі звертання як: 
baby, boy, dear, angel, sweet, sweetheart. Окрім зазначених вище, батьки часто звертаються 
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до своїх дітлахів, називаючи їх такими пестливими словами як: my precious, my dear son, 
my dear doughter, my dear sweet, swest heart.

До цієї групи також зараховуються форми дружнього звертання, як наприклад: old 
boy, old chap, old man, friend, (друже) .

У сучасній англійській мові існує численна група розмовно-фамільярних форм звер-
тання, переклад яких на українську мову залежить від того, які відносини зв’язують 
учасників діалогу (Dear; dears; my dear; m’dear girl/ boy). 

Інші групи форм звертання майже завжди використовуються при звертанні до родичів 
або коханої людини. Для аналогічних ситуацій в українській мові окрім слів любий, милий, 
солоденький, існує набір метафоричних форм звертання: сонечко, котик, зайчик, ластівка. 

Не менш різноманітні й інші розмовно-фамільярні форми звертання, які є здебіль-
шого дружні або нейтральні, хоча в конкретному контексті можуть мати і негативну ко-
нотацію. Перш за все, це форми звертання до чоловічої статі, які цілком відповідають 
українським формам звертання: друг, друзяка, друже, приятель, голубе.

Звертання boy (boys, my dear boy, old boy) застосовується при зверненні до дитини і 
має переважно негативну конотацію. В українській мові ми маємо відповідний аналог, 
як правило, з вужчим значенням: “нестерпний хлопчисько”, “маленький негідник”, і т.п.

В англійській мові існують і форми звертання до групи осіб: Guys. В однині ця форма 
звертання майже не вживається. Дуже часто сполучується з займенником you (you guys) 
і не є інтонаційно відокремленим компонентом, як звертання у чистому вигляді. До того 
ж ця форма звертання використовується при звернені до групи осіб серед яких можуть 
бути і жінки будь-якого віку. 

Аналіз фактичного матеріалу свідчить, що найпоширеною формою ввічливого звер-
тання в англійській мові є вживання конструкції Mr/ Mrs/ Miss/ Ms + прізвище. 

Ці форми звертання відповідають їх українськими еквівалентами – пан, пані, панове. 
Як шанобливе звертання без називання імені та прізвища іноді використовують сло-

ва ‘sir’ і ‘madam (ma’am). У Великобританії ці слова використовують здебільшого у сфе-
рі обслуговування, в Америці вони вживаються значно ширше [1: 7]. 

Останнім часом звертання Madam(е) у поєднанні з назвою посади широко викорис-
товується в офіційному оточені. Найчастіше цю форму звертання вживають, коли зверта-
ються до жінки-голови. В українській мові дана форма має відповідник: Пані Голова! [2].

Існує і скорочена форма від gentlemen – gents, яку слід відносити до розмовно-фамі-
льярних форм звертання. В українській мові відповідної скороченої форми від звертання 
панове не існує.

У сучасній англійській мові припустимо звернення до можновладних державних ді-
ячів без передуючого Mr.: Minister, Prime-Minister, Ambassador. Якщо для англійського 
етикету така форма звертання є прийнятною, а у випадку з Minister и Prime-Minister є 
єдиною можливою, то в українській мові міністр, посол і т. п. прозвучав би занадто різко. 
Тому в ситуаціях, коли до державного діяча звертається особа, яка займає нижчий дер-
жавний пост або зовсім не займає ніякого, в українській мові слід удаватися до традицій-
них складових: Пане Міністр, Пане Посол.

Особливі форми звертання застосовуються при зверненні до представників англій-
ської церкви. 
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Ідентифікація адресата за посадою, яку він займає в багатьох випадках є кращою з 
точки зору вибору референції, ніж звертання на ім’я або прізвище. Назва професії зву-
чить більш безпечно та нейтрально в ситуаціях, де особові імена, навіть у поєднанні 
з формулами ввічливості, можуть бути сприйняті як сигнал небажаного «ликовпливу». 
У сучасному англомовному етносі стійко закріпилась традиція використовувати в ролі 
звертання найменування деяких особливо шановних, авторитетних професій: doctor, 
Mr Offi cer, Mr President і т.д. 

При звертанні до військових називають їхнє звання, ім’я та прізвище можна не нази-
вати: Admiral (Smith), General, Colonel, Major, Captain, Lieutenant, Sergeant. Форми звер-
тання, які включають в себе звання і прізвище, є більш офіційними.

Зауважимо, що деякі професії, які напряму пов’язані з назвами професій навряд чи 
можна вважати ввічливими. Це такі форми звертання, як: waiter/ waitress, porter, driver. В 
останнє десятиріччя до представників цих професій прийнято звертатися вживаючи кон-
тактовстановлюючу форму Excuse me, (please), і не вживати форму звертання взагалі [1: 8]. 

Більшість сучасних мов Європи зберегли стилістично-соціальну диференціацію апе-
лятивних займенників в залежності від статусу адресата, маючи фамільярні та ввічливі 
способи звернення в однині (а іноді в множині). 

Англійська мова до часів Норманського завоювання не знала опозиції апелятивних 
займенників за ступенем ввічливості. 

В наш час, таким чином, англійська мова виявляється своєрідною унікальністю се-
ред європейських мов завдяки відсутності в ній фамільярної форми займенника другої 
особи, а отже не має і диференціації числа в єдиному апелятивному займеннику. Все 
таки, зауважимо, що в сучасній англійській мові це не завжди відповідає істині. В окре-
мих випадках ці звертання можуть не мати негативної конотації:

Особливу групу серед можливих форм звертання складають слова та словосполу-
чення, які вживаються в цій функції оказіонально. Оскільки вживання емотивно-оціню-
вальних звертань не регламентоване будь-якими правилами, спектр лексичних засобів, 
здатних виступи в їхній ролі, практично не обмежений. Оказіональне звертання завжди 
визивне, його інтенція завжди направлена на формування міжособистісних відносин, 
оскільки свідомий крок адресанта до «метафоризації» особи співрозмовник завжди мо-
тивований виключним, неординарним відношенням до нього. Найчастіше за все мова 
йде про відношення надзвичайно негативне, тому більшість подібних форм звертання є 
образливими. 

Звертання-метафори й оказіоналізми займають периферійну позицію в сфері звер-
тань, і є своєрідною «альтернативою» узуальним формам, хоча їхнє використання обу-
мовлено факторами, які зберігають свою актуальність незалежно від діахронічних змін 
у мові, на всіх історичних етапах їхня частка із загального числа вокативних форм за-
лишається вкрай незначною. Разом з тим іноді трапляється так, що певна лексема в якос-
ті образи через які-небудь обставини стає популярною в цій функції, і, закріпившись в 
узусі мовлення, або здобуває нове усталене значення (якщо це іменник з семантичною 
транспозицією), або стає повноправною одиницею словникового запасу мови, неологіз-
мом який позначає новий денотат (якщо це оказіональне утворення). 

Таким чином, на основі аналізу фактичного матеріалу нами були виділені наступні 
форми звертань в англійській та українській мовах: звертання на ім’я та прізвище; форми 
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звертання що пов’язані з родинними відносинами; пестливі та дружні форми звертан-
ня; ввічливі звертання що продиктовані мовленнєвим етикетом; звертання – номінації 
за професією або посадою; звертання, що реалізовані особовими займенниками другої 
особи; звертання, що реалізовані іменниками з семантичною транспозицією та оказіо-
налізмами.

Перспективу дослідження вбачаємо в аналізі мовних засобів реалізації звертання в 
діахронічному аспекті.
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Статья посвящена анализу вариативности языковых средств выражения обраще-
ния в английском и украинском языках. Обращение исследуется как неотъемлемый ком-
понент языкового взаимодействия членов лингво-культурного сообщества, одновремен-
но продукт и орудие формирования этнокультурных социотенденций этого процесса.

Ключевые слова: лингво-культурное сообщество, адресатность, обращение, вариа-
тивность, языковые средства.

Vysotska G.V., PhD, assistant professor 
Sorokina M.E., senior lecturer 
Pryazovskyi state technical university SHEI, Mariupol, Ukraine 

THE VARIETY OF LANGUAGE MEANS OF REALIZATION OF ADDRESS IN 
ENGLISH AND UKRAINIAN

The article is dedicated to the analysis of various language speech means of expressing ad-
dress in the English and Ukrainian languages. Address is investigated as an integral component 
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of language communication of members of language and – cultural community and at the same 
time as a product and tool of formation of social and ethnic tendencies of this process.
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АСИМЕТРІЯ ПРИСВІЙНИХ ЗАЙМЕННИКІВ В УКРАЇНСЬКОМУ 
ТА АНГЛІЙСЬКОМУ УЗУСІ

У статті досліджуються узуальні характеристики займенників присвійності на 
матеріалі паралельних українсько-англійських текстів. Визначаються прагматичні 
чинники, що мотивують використання (чи вилучення) присвійного займенника в україн-
ській та англійській мовах. Висуваються моделі сполучуваності присвійних займенників 
з іменниками в англійській мові та їх типологія. Визначається місце присвійності в узу-
сах англійської та української мови з огляду на їх культурно-світоглядну своєрідність.

Ключові слова: узус, прагматика, контрастивний аналіз, паралельні тексти, при-
свійність, присвійний займенник. 

Контрастивне вивчення структури та лексичного складу англійської та української 
мов дотепер зводилося до виявлення відповідників за набором семантичних складни-
ків, обсягу значень та визначення стилістичних відтінків віднайдених відповідників у 
двох мовах. Поза увагою дослідників залишався вельми важливий аспект таких відпо-
відників – їх узусні характеристики, які подекуди відрізняються значною мірою. Утім 
контрастивне вивчення узусних характеристик може значним чином покращити якість 
перекладу/перекладачів та методик викладання англійської мови мовцям української.

Питання прагматичної природи англійського присвійного займенника розглядало-
ся мовознавцями, зокрема, Л. Горн [10] висунув гіпотезу залежності вживання англій-
ських присвійних займенників від домінантної грайсіанської максими в імплікатурі 
висловлювання, а саме – використання артикля як детермінатора іменника, якщо для 
мовця важливіша максима якості, та використання присвійного займенника, якщо для 
мовця важливіша максима релевантності. Б. Бірнер [1] розширила цю ідею за рахунок 
кількох факторів, що впливають на вибір мовцем використання позесивного детермі-
натора: кількість того, що детермінується, попереднє згадування агента та експліко-
ване спільне знання належності. Також дослідниця висунула постулат про залежність 
такої поведінки позесивів типу мови, і на англо-німецьких прикладах продемонустру-
вала здебільшого симетричне вживання позесивних детермінаторів, за виключенням 
потенційного використання рефлексиву у німецькій мові на противагу англійському 
позесивному детермінатору [8]. Окрім того, А. Дуранті [4] та Е. Охс [5] виявили вищу 
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частотність використання позесивних форм для номінацій частин тіла у мові Самоа по-
рівняно з англійською мовою. Відтак хоча гіпотеза поширюється та коригується, зали-
шається центральним питання ролі позесивного детермінатора у співставленні в різних 
мовах та детермінованого ним іменника.

Це дослідження є прелімінарною розвідкою семантики асиметричних в українсько-
му та англійському узусі явищ на прикладі позесивних детермінаторів. Слід зауважити, 
що викладена нижче класифікація є попередньою, оскільки корпус паралельних текстів 
(українсько-англійських) на яких проводився аналіз, хоча і є репрезентативним, потребує 
розширення для більш фундаментальних результатів. 

Робочою гіпотезою цього дослідження є вплив інгеретної імплікованої семантики 
іменника на його сполучуваність та здатність сполучатись із позесивним детермінатором 
в українській та англійській мовах. 

Метою дослідження є окреслення узуальної сполучуваності українських та англій-
ських іменників з присвійними займенниками (в англомовному мовознавстві превалент-
но вираженого позесивними детермінаторами). Для досягнення мети вирішуються такі 
завдання: проведення кількісного аналізу вживання присвійних займенників в україн-
ській та англійській мовах (на корпусі паралельних текстів); дослідження причин узуаль-
ної асиметрії позесивних детермінаторів в українській та англійській мовах; на основі 
проведеного аналізу виокремлення семантичних груп англійських іменників відповідно 
до їх сполучуваності з присвійним займенником; дослідження чинників, що впливають 
на валентність/здатність іменників сполучуватись із позесивними детермінаторами; до-
слідження реалізації такої здатності в узусі (на базі корпусу паралельних текстів); екс-
плікація облігаторної природи позесивних детермінаторів з окремими семантичним гру-
пами іменників. 

Об’єктом дослідження є присвійні займенники у препозиції до іменника в україн-
ському та англійському узусі. Предметом дослідження є узуально сполучуваність та 
здатності сполучатись присвійного займенника з іменником в українській та англійській 
мові. Методами дослідження досліджування слугували: кількісний аналіз, метод суціль-
ної вибірки, корпусний конкорданс, контрастивний аналіз та дистрибутивний аналіз.

Практична цінність дослідження полягає у можливості використання його резуль-
татів для корекції як людського, так і машинного перекладу, а згодом і закладення се-
мантичних та прагматичних критеріїв сполучуваності для анотації природньої мови. С. 
Тратц та Е. Гові [12] запропонували класифікацію для семантичної анотації англійсько-
го позесиву, результати якої сягали 87.4% точності на тестовій вибірці. Проте, для по-
ліпшення результатів перекладу бракує паралельної англо-української класифікації та 
культурно-мовної релевантості подібних категорій семантичних відношень і це потребує 
контрастивного аналізу вживань позесивів (різних семантичних відношень) українській 
та англійській мові.

Ведучи мову про контрастивні дослідження, навіть такий простий аспект, що не за-
ймає багато місця у порівняльних граматиках – система присвійних займенників – зво-
диться до констатування факту дефективності парадигми англійського займенника по-
рівняно з українськими [15], а саме, наявності категорій роду та відмінку в українських 
займенниках [14], що для української мови характерна наявність займенника свій, та 
можливості субстантивації таких займенників. Однак, навіть доволі побіжний погляд на 
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частотність вживання таких займенників у паралельних текстах (українському та його 
англійському перекладі) показує, що українська присвійність (ядерними елементами ви-
раження якої є присвійні займенники) притаманна також значній кількості іменників, 
тобто можна припустити, що вона є імпліцитно закладена у значенні значної кількості 
іменників. На матеріалі української мови також вже розглядалися різновиди семантики 
персональності [16], але контрастивна розвідка дає погляд на них у зовсім іншому зрізі.

Було проведено кількісний та дистрибутивний аналіз на українсько-англійських 
текстах, результати якого дозволяють відслідкувати узуальні українські відповідники 
англійських іменників з позесивним детермінатором. Загалом, із усіх вживань адномі-
нальних присвійних займенників у паралельних українсько-англійських текстах: 25% 
припадає на українські, а 75% на англійські, тобто вже навіть без аналізу сполучуваності, 
різниця дуже разюча.

Дистрибуція українського присвійного займенника порівняно з дистрибуцією ан-
глійського присвійного займенника в паралельних текстах є наступною:

Типовими моделями передачі інформації, в результаті якої в англійській мові збіль-
шується кількість присвійних займенників порівняно з українським оригіналом у чотири 
рази є наступні (різниця у відсотках через різні дані залежно від конкретного присвійно-
го займенника, див. діапазон варіювання нижче): 

– позесивно недетермінований іменник –> позесивно детермінований іменник 43-
65 % : На секунду дивлюся через плече і бачу далеку пожежу. / For a second I look over 
my shoulder and see a distant fi re.

– неіменникова фраза –> іменникова фраза з позесивно детермінованим іменником (у 
переважній кількості випадків – мовне кліше чи фразеологічна одиниця) 7-18 % : … кому 
її потім завжди бракуватиме…/…who would always regret its loss…

– прикметник власний у препозиції до іменника –> емфатично позесивно детерміно-
ваний іменник 1-7 % : Сюжети потрібні для власної цікавості. / Plots are necessary for 
your own curiosity.

Тобто, в залежності від присвійного займенника імпліцитні значення присвійності 
в українській мові експлікуються за допомогою присвійних займенників в українській 
мові у 44-75 % випадків. 

При цьому присвійність виражена присвійними займенниками та родовим відмінком 
прикметників, що модифікують значення іменника в українській мови та передана ан-
глійською за допомогою присвійних займенників через наступні моделі складає (різниця 
у відсотках через різні дані залежно від конкретного присвійного займенника, див. діа-
пазон варіювання нижче) 15-49 % випадків:
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– позесивно детермінований іменник –> позесивно детермінований іменник 19-46 % 
: Містечко виглядало вже так, як тепер, лиш не було твоїх придумок. / The town already 
looked just as it does now, except without your inventions.

– позесивно детермінований іменник –> емфатично позесивно детермінований імен-
ник 2-16 % : І сказав, що має у своїй бібліотеці Босха, але лише одну репродукцію – 
«Спокуси святого Антонія». / He also said that he had Bosch in his own library, but only one 
reproduction–“The Temptation of St. Anthony.”

– іменник модифікований відіменниковим прикметником –> позесивно детермінова-
ний іменник 1-2 %: ...їх Анна знайшла серед маминих альпіністських причандалів… 
/…Anna found them among her mother’s climbing gear…

Відповідності мають відсотковий діапазон через варіювання моделей від одного по-
зесивного детермінатора до іншого: MY: 0 –> my 48 %; мій –> my 28 %; свій –> my 14 %; 
неіменна фраза –> my 13 %; свій –> my own 3 %; YOUR: 0 –> your 44 %; твій –> your 20 
%; свій –> your own 19 %; власний –> your own 7 %; свій –> your 6 %; твій –> your own 2 
%; ваш–> your 2 %; ITS: 0 –> its 43 %; її –> its 18 %; неіменна фраза –> its 18 %; його –> 
its 8 %; неіменна фраза –> its own 6 %; свій –> its 2 %; свій –> its own 2 %; власний –> its 
own 2 %; HIS: 0 –> his 60 %; неіменна фраза –> his 13 %; його –> his 11 %; свій –> his 10 
%; власний –> his own 2 %; %; інший модифікатор –> his 2 %; свій –> his own 1 %; його –> 
his own 1 %; HER: 0 –> her 65 %; її –> her 12 %; неіменна фраза –> her 10 %; свій –> her 9 
%; свій –> her own 1 %; власний –> her own 1 %; її –> her own 1 %; інший модифікатор –> 
her 1 %; THEIR: 0 –> their 49 %; їх –> their 20 %; неіменна фраза–> his 17 %; свій –> their 
9 %; свій –> their own 1 %; його –> their 1 %; 0 –> her own 1 %; інший модифікатор –> their 
1 %. Вибірка OUR має дуже малу чисельність і не є репрезентатичною.

Семантика іменника, від якого утворений прикметник, також містить значення по-
зесивності і не втрачає його у разі переходу в іншу частину мови, що є досить своєрід-
ною маніфестацією присвійності [11]. Окрім відіменникових прикметників, невеликий 
відсоток вживань особового займенника в непрямому відмінку трансформується в по-
зесивний детермінатор у англійській мові. Ця проблематика вже піднімалась і деякими 
вченими, зокрема Бронвин Бйоркман [2], [3] в дослідженні про передачі відмінкових 
відношень (в мовах, що мають відмінки), англійськими позесивними детермінаторами.

При тому що іменники-семантичні примітиви [13] у 3/4 випадків перекладаються 
без перекладацьких трансформацій, детермінатори універсальних семантичних молекул 
значним чином різняться, а, саме, превалюють у англійському варіанті паралельних тек-
стів у пропорції 1:4.

Слід, зазначити, що іменники, про які йде мова, легко розпадаються на так звані “уні-
версальні семантичні молекули” [16], тобто вже можна висловити припущення, про те, 
що граматико-семантичне (у цьому випадку позесивне) наповнення семантичних примі-
тивів варіюватиметься від мови до мови залежно від контексту культури, у цьому випад-
ку від більш висококонтекстної (де повідомлення містить більше за його вербалізацію) 
української культури до низьконтекстої (де повідомлення тяжіє до повної вербалізації) в 
англомовних культурах, в цьому випадку північноамериканської.

Левова частка іменників, де виявлені аномалії, зокрема асиметричне вживання при-
свійних займенників, потрапляє у ці семантичні групи – “універсальні культурні молеку-
ли” (Частини тіла; Соціальні категорії та сім’я; Навколишнє середовище; Життєві форми 
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тощо). Групами, що не входять до списку універсальних семантичних молекул, проте 
маніфестують подібні характеристики є: Одяг, Їжа та напої та Інструменти та контейне-
ри (що подекуди є дериватами групи Матеріали). Тобто, необхідність, детермінованості 
іменника, а саме, позесивної детермінованості іменника, що належить до вищеназваних 
семантичних груп в англійській мові, є майже обов’язковою, облігаторною, в той час як 
в українській мові ці самі семантичні групи (“універсальні культурні молекули”) при-
пускають подібну детермінацію в таких контекстах, проте потребують її лише у дуже 
розмитих контекстах і вживаються учверть рідше, ніж в англійській мові.

Частини тіла: А там брав на руки і тримав над прірвою. / Then he took her in his arms 
and held her above the drop.

Соціальні категорії та сім’я: Цікаво, що робить в цю секунду тато. / What could her 
father be doing at this moment?

Навколишнє середовище: Ясно, що фізіологія кожної істоти залежить від серед-
овища. / Obviously, the physiology of every creature depends on its environment.

Життєві форми: Франциск зайшов у буковий ліс, в якому кожне дерево мало дупло під 
корінням. / ‘Franzysk entered a beech forest in which every tree had a hollow amid its roots.

Семантичні групи, що є близькими до “універсальних культурних молекул” та ви-
являють такі ж характеристики сполучуваності як і вищезазначені групи:

Одяг: … Він вийняв з внутрішньої кишені пляшку… /… He took a bottle from his inside 
pocket …

Їжа та напої: … ще молодий Франциск ходив після промальованих ночей пити раніш-
ню каву з яєчним лікером … / … the young Franzysk, after entire nights spent drawing, used 
to go for his morning coffee with egg liqueur…

Інструменти та контейнери: Зарядив рушницю кулею, відійшов до іншої стіни і стрі-
лив, цілячись у дірку. / He loaded a bullet into his rifl e, walked to the opposite wall, and fi red, 
aiming at the hole.; … нічого нікому не сказали, залишаючи малу в колисці … /… they said 
nothing to anyone, leaving the child in its cradle …; Переставляли речі в кімнаті і планува-
ли, як розмістити дитину. / They rearranged the things in their room and planned how they 
would accommodate the child.

Такі ж характеристики виявляють і окремі англійські іменники на позначення аб-
стракцій, проте через обсяг корпусу наразі важко їх категоризувати: На вигляд, на вигин, 
на твердість. / For her appearance, her suppleness, her fi rmness.; Вони ніби втратили 
залежність від відстані. / As though they had lost their dependence on distance.

Повертаючись до прагматики позесивних детермінаторів, відповідно до критеріїв 
Бетті Бірнер [1], якщо іменники вищезгаданих категорій не належать агентові, в англій-
ській мові використовується артикль (тобто максима релевантності поступається мак-
симі якості), проте в українській мові узуальна норма відсутності детермінатора збері-
гається – займенник присвійності не вживається, але вже закладений в сполучуваний із 
ним іменник.

…як кілька бойків, які крали коней на закарпатських полонинах і відводили на Гали-
чину, напилися, посварилися, вхопили одного свого колеґу за руки і ноги, розмахнулися і 
підкинули до стелі. / …few Boikos who were stealing horses on the Transcarpathian slopes 
to take to Galicia got drunk, began to argue, and, grabbing one of their colleague by the arms 
and legs, gave him a swing, and fl ung him up to the ceiling.
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З наведених прикладів випливає, що українська мова порівняно з англійською силь-
ніше тяжіє до мовної економії, та у більшості контекстів надається перевага максимі 
якості над максимою релевантності, і водночас вона демонструє більшу компетентність 
українського мовця інтерпретувати недетерміновані поняття, передусім через здатність 
розпізнавати інгерентну приховану сему присвійності у вищезазначених групах імен-
ників, що актуалізується у контекстах з попередньозгаданим агентом та експлікованим 
спільним знанням належності, в той час як у тих самих контекстах та за тих самих умов, 
англійський мовець тяжіє до чіткіше визначених понять поступаючись максимою кіль-
кості на противагу максимі релевантності та не зважаючи на економію мовних засобів 
використовує позесивний детермінатор, відтак підтверджуючи неможливість узусного 
вилучення цього елемента у сполученні з іменниками вищезазначених категорій і відтак 
його превалентне, і, звідси, бажане (часом обов’язкове) вживання в англійському узусі.

Таким чином, виходячи з майже облігаторного вживання англійського позесивного 
детермінатора, випливає, що в англійській мові відбується своєрідна граматикалізація 
присвійного займенника до більш граматичного (мовно-універсального) детермінатора, 
що на цей момент ще містить сему присвійності, проте, основною його функцією все ж 
визначення іменника, сигналізація про відношення іменника до агента.

Також, можна висунути припущення, що мова як відображення культури ретранслює 
наступні світоглядні преференції англомовних та української культур (в рамках теорії 
культурних вимірів Геерта Хофстеде [9] та континуум культур Едварда Голла [7]): укра-
їнська мова у контексті присвійності ретранслює риси висококонтекстної культури, де 
узусними засобами виражається ціла низка значень за допомогою вельми компактного 
елемента. Аналогічно, повертаючись до прагматичних чинників вибору мовцем вико-
ристання позесивного детермінатора, мовець із культури з меншим ухилянням від не-
певності матиме меншу потребу в детермінації іменника, в цьому випадку українська 
мова маніфестує саме цей вимір. Також було відслідковано асиметрію числа позесивних 
детермінаторів, що дають можливість узагальнити більш колективістську природу укра-
їнської культури через використання позесивних детермінаторів множини порівняно з 
комбінацією позесивних детермінаторів в однині у англійській мові. З огляду на загаль-
ний культурний контекст у зрізі вживання присвійного займенника, переклад та анотація 
паралельних текстів має враховувати асиметричні аспекти дистрибуції та семантичних 
відношень українського та англійського присвійного займенника.
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АСИММЕТРИЯ ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ В УКРАИНСКОМ 
И АНГЛИЙСКОМ УЗУСЕ

В статье исследуются узуальные характеристики местоимений притяжательно-
сти на материале параллельных украинского-английских текстов. Определяются праг-
матические факторы, мотивирующие использование (или опущение) притяжательного 
местоимения в украинском и английском языках. Выдвигаются модели сочетаемости 
притяжательных местоимений с существительными в английском языке и их типоло-
гия. Определяется место притяжательности в узусе английского и украинского языка с 
учетом их культурно-мировоззренческого своеобразия.

Ключевые слова: узус, прагматика, контрастивный анализ, параллельные тексты, 
притяжательность, притяжательное местоимение
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА В ОБРЯДОВОЙ ЛЕКСИКЕ 
ГОМЕЛЬCКОГО РЕГИОНА

В статье рассматривается эмоционально-оценочная лексика говоров Гомельского 
региона, связанная с появлением и крещением ребёнка. Проведена подробная классифи-
кация лексики, выделены группы эмоциональных слов, подчеркнута роль уменьшитель-
но-ласкательных суффиксов в выражении положительной оценки данного события.

Ключевые слова: обрядовая лексика, эмоциональность, экспрессия, предметно-те-
матическая классификация, традиционный обряд.

 
Одним из самых актуальных и перспективных направлений современных научных 

исследований является лингвокультурный подход, при котором внимание направлено на 
проявление, отражение и фиксацию культуры в языке и дискурсе. Он непосредствен-
но связан с изучением национальной картины мира, языкового сознания, особенностей 
ментально-лингвального комплекса. 

В языке сохраняются самые разнообразные по времени возникновения и функци-
онирования лексические единицы. В системе национального языка это сокровищница 
представляет собой обрядовые названия, отражающие важные события в общественной 
и семейной жизни народа. Так, в составе семейно-обрядовой лексики четко выделяется 
лексика свадебной, родильно-крестинной и погребальной обрядности. В семейно-обря-
довой лексике богатой и разнообразной является лексика родильно-крестинной обряд-
ности как одного из наиболее важных комплексов семейной обрядности, который имеет 
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давние развитые традиции бытовой культуры, представляет значительный интерес и из-
учение которой является актуальным.

 Человек, будучи создателем и носителем языка, вступает в различные взаимоотно-
шения с другими людьми, предметами и явлениями окружающей среды. При этом он 
может чувствовать различные эмоции. Таким образом, человек и его эмоции, с одной 
стороны, являются частью самой объективной действительности, а с другой – участвуют 
в формировании языковой картины мира: человек – как активный отражающий субъект, 
язык – как средство отображения, эмоции человека – как одна из форм отражения дей-
ствительности. В этом и есть специфика эмоций любого человека: они и объект отраже-
ния в языке, и инструмент отображения самих себя.

Довольно значительную группу в диалектах Гомельщины составляют экспрессив-
ные обрядовые названия. Особенностью эмоционально-экспрессивной лексики является 
то, что эмоциональная окраска налагается на лексическое значение слова, но не сводит-
ся к нему: денотативное значение слова осложняется коннотативным. Такие лексемы, 
кроме номинативной, имеют еще и экспрессивную функцию, которая делает их отличи-
тельными, четкими в лексической системе народно-диалектной речи. Дополнительные 
смысловые компоненты семантической структуры слова, позволяют передать такие от-
ношения субъекта к предмету, как ласкательность, ирония, насмешка.

В составе эмоциональной лексики можно выделить следующие группы:
1. Слова с ярким коннотативным значением, содержащие оценку фактов, явлений, 

признаков, дающих однозначную характеристику. Основным содержанием таких слов 
является выражение чувств, эмоций по отношению к действительности. “Каб и мая 
ўнучка была такая красивая и шчасливая, як етыя крас ки”. [3]; Если ідзе дождж эта 
тожа плоха. [1]; Роды часцей усяго пра ходзі лі ў бані, яна лічылася свя тым мес цам. [1]

2. Многозначные слова, нейтральные в основном значении, получающие каче-
ственно-эмоциональный оттенок при переносном употреблении: А штоб наша ягодка 
(дзяўчынка)Бальшая расла. [2]; А там мышы шалелі [5]; Спасіба табе, кумок, мой 
галубок [4]

3. Слова с суффиксами субъективной оценки, передающие разные оттенки чувств. 
Такие оттенки значения могут выражаться внутреннем содержанием языковых единиц, 
являются имплицитными – выражаются через внешние, формальные показатели (суф-
фиксы субъективной оценки).

Исключительным богатством экспрессивных оттенков выделяется лексика со значе-
нием лица. Широко представлена   она в родильно-крестинных обрядовых песнях: Ста-
рушка моя миленькая [1] Бабуленька мая миленькая [1]. Вот родится дицёначак [5]; А 
десятую доченьку [3]. 

Уменьшительно-ласкающие суффиксы существительных, что встречаются в семей-
ных песнях, в своем большинстве не связаны с уменьшением предмета (домишко не ма-
ленький дом), а с выражением отношений величальности или ласкательности. Так, суф-
фиксы – еньк-, – аньк-, – иньк – проявляют положительное отношение к объекту, имеют 
значение яркой эмоциональности и разговорной экспрессивности: Бежит (имя) к своей 
бабусеньке [5] Такие же отношения выражаются с помощью суффиксов – ак-: Лишь бы 
вырос внучек. [2] – к-: Вплоть до вторничка играть. [2]; – ак-, – ок-, – ёк-: Ни вор, ни зла-
дейничак, ни разбойничак [4]; – ц-: С хорошего деревца, [3]; – ачк-, – очк-, – ечк-, – ейк-: 
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Ой, хороша к годиночка ностала; Баханачку хлеба, [6]; Почему меня в гостейки не за-
веш? [4]; – чик: Не жалейте, кумочки, По рубельчыку дать; – ятк-: Дамой з дитяткам; – 
иц-: Люли, сестрица [1].

В составе суффиксальных образований можно выделить слова максимальной сте-
пени экспрессивности – такие диминутивы, образующиеся от диминутивов: бабулечка 
от бабуля: Дам табе, бабулечка, Тры пуды маку Добруш; дзіцёначак ад дзіцёнак: Вот 
родзіцца дзіцёначак; кумочкі ад кумок: А сягоння, мае кумочкі, Мы на хрэсьбіны прыйшлі 
[1]. В таких существительных проявляется усиленная степень хороших отношений.

Часто в составе семейной лексики выявляются прилагательные и реже наречия с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами. В широком спектре человеческих чувств – 
восторг, умиление, интерес и под., проявляющиеся в отношении лица или предмета, ко-
торые наделяются этим признаком и выражаются прилагательным с уменьшительным 
значением, невозможно выдвинуть единого смыслового компонента, который можно 
было бы однозначно приписать суффиксу. Можно только констатировать, что такие при-
лагательные однозначно выражают усилительные положительные отношения: Старуш-
ка моя миленькая! Добруш; Бяжыць яна, скарэсінька, Просіць Бога шчырэсінька: “Дай 
жа, Божа, маёй унуццы Лягесенька, дабрэсенька, скарэсенька” [2]. 

Необходимо отметить, что наиболее экспрессивными средствами эмоций и чувств в 
любом языке являются междометия. Эти слова составляют своеобразный слой лексики, 
так как у них нет предметно-логического значения. В междометиях сосредоточены прак-
тически все черты, отличающие эмоциональную лексику любого языка: синтаксическая 
вариативность и отсутствие синтаксических связей с другими членами предложения. 
Многие эмоциональные лексические единицы, а междометия особенно, выражают эмо-
цию в самом общем виде, даже не указывая на ее положительный или отрицательный 
характер. Например, такое междометие как «ой» может выражать и радость, и восторг, и 
печаль, и другие проявления состояния человека. В родильно-крестинной лексике меж-
дометие используется для выражения радости, восторга, вызванного появлением нового 
члена общества: Люли, люли, сестрица, Спи долго, расти скоро, а иногда просто для при-
влечения внимания слушателя: Ой, ты, кумушки-пан, Ой ты, баба, баба [1] 

Представленная в семейных песнях эмоциональная лексика имеет только положи-
тельную коннотацию: средствами языка народ выражает свою радость по поводу появ-
ления нового члена общества. Таким образом, выражение эмоций в речи людей – это не-
посредственная коммуникация самих эмоций, их языковое выражение. Эмоциональный 
компонент значения присутствует только в том случае, если слово выражает какую-либо 
экспрессию. Этот компонент возникает на базе предметно-логического, но, однажды 
возникнув, характеризуется тенденцией вытеснять предметное значение или значитель-
но его модифицировать.
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У статті розглядається емоційно-оцінна лексика говірок Гомельського регіону, 

пов’язана з появою і хрещенням дитини. Здійснено детальну класифікацію лексики, 
виділені групи емоційних слів, підкреслено роль зменшувально-пестливих суфіксів в 
вираженні позитивної оцінки даної події.

Ключові слова: обрядова лексика, емоційність, експресія, предметно-тематична 
класифікація, традиційний обряд. 
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EMOTIONAL VOCABULARY IN THE RITUAL VOCABULARY 
OF GOMEL REGION

The article deals with emotional lexicon of the dialects of the Gomel region, associated 
with the emergence and the baptism of the child. The detailed classifi cation of vocabulary has 
been given, the groups of emotional words, the role of diminutive suffi xes in terms of a positive 
assessment of the event have been discussed. The paper gives illustrations of family rituals, 
collected during folklore expeditions to the Gomel region.

Key words: ritual vocabulary, emotion, expression, presents the thematic classifi cation, 
the traditional rite.
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ЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ ІВАНА ВИШЕНСЬКОГО 
ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ГРЕКО-ВІЗАНТІЙСЬКИХ ПРАВОСЛАВНИХ ДУХОВНИХ 

ЦІННОСТЕЙ

У статті розглядається мовотворчість Івана Вишенського не лише як впливового 
духовного письменника-полеміста, а й палкого поборника православної віри. Художнє 
втілення поглядів афонського подвижника, знаходимо у його мовотворчості, зокрема у 
творах «Послання до князя Острозького та всіх православних», «Послання львівському 
братству і до отця Іова, скитника Маркової пустелі», «Послання до решти відступни-
ків від православ’я Кирила, Іпатія і Рогози» та ін.

 Ключові слова: духовна культура, мова, мовотворчість, православна віра.

Духовна культура як елемент духовного життя, суспільних, духовних відносин вклю-
чає в себе певну систему цінностей, знань, переконань, світоглядних орієнтацій, норм, 
традицій в органічній єдності з соціальною діяльністю людей щодо освоєння, творення 
буття. Цінності духовної культури мають яскраво виражене національно-специфічне, ін-
дивідуальне забарвлення.

Кожна людина відчуває свою приналежність до тієї чи іншої культури. Таке відчут-
тя в ній закладено споконвічно оточуючим її лінгвокультурним середовищем, історико-
культурним положенням, мовним та етнічним складом держави або території, традицій-
ною приналежністю носія мови до тієї або іншої релігії або конфесійної групи. Останнє 
впливає на об’єднання факторів культурного середовища у єдине ціле, що веде за собою 
відчуття приналежності до певної культури, яка визначає лінгвокультурологічну харак-
теристику особистості.

Сучасне знання, вивчаючи насамперед духовний аспект культури, розкриває цін-
нісно-смислові структури особистості за допомогою методу розуміння, яке пов’язане 
з встановленням суті вивчення явища та розкриває механізм перетворення цієї суті в 
частину культури.

Зв’язок між часовими зрізами культури не викликає сумнівів. Культурні продукти 
минулої доби, впливають на формування сучасних суспільних цінностей та переконань. 

Видатними пам’ятками нашої духовної та мовної культури, які сформували такий 
часовий зв’язок є: „Повість минулих літ”, Патерик Печерський, „Пересопницьке Єван-
геліє” та інші. 

Духовним надбанням нашого народу є й праці відомого письменника-полеміста, 
афонського подвижника Івана Вишенського. 28 липня цього року відбулося його про-
славлення у лику святих Українською Православною Церквою. Творчість преподобного, 
який 40 років провів на Афоні, також формує зв’язок між часовими зрізами нашої куль-
тури та має велике значення для збереження греко-візантійських православних духовних 
цінностей в українському культурному просторі. 
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Іван Вишенський – один з провідних духовних авторитетів, антиуніатський полеміст 
і публіцист, що відіграв важливу роль у протистоянні польсько-католицькій експансії, 
зміцненні й захисті православної віри. Його твори були необхідні у важкий період для 
православних, які у той час перебували під владою католицької Речі Посполитої. 

Вкрай зацікавлена в «поширенні уніатства серед православних – підданих Речі По-
сполитої, королівська влада не перебирала засобами у зміцненні сили та впливу уніат-
ських священиків.

Українська шляхта виступала проти унії нерішуче й мляво, а письменники-полеміс-
ти (з-поміж яких особливо вирізнявся своїм талантом Іван Вишенський) і братства 
одразу ж зайняли у відношенні до неї непримиренну позицію. В 1614 р. уніатський ми-
трополит Іосиф Рутський змушений був визнати: «Великою перешкодою для унії є нове 
братство, засноване в Києві три роки тому схизматиками* (*Схизматами в Польщі на-
зивали звичайно православних) без дозволу короля… Якщо це братство не буде скасова-
не, то важко сподіватися на щось добре». Від початку ХVІІ ст. на захист православної 
віри дедалі активніше ставало козацтво» [3; C.36].

Михайло Грушевський, щодо того історичного зрізу, коли жив і творив Іван Вишен-
ський, відзначає наступне: «Були тоді в великій тривозі всі, кому близьке було добро 
України. Особливо їх тривожила справа православної віри, за яку боролися вони, як за 
перший знак української народности. .. Уніяти все в більшу смілість приходили й усе 
більше людей до них приставало, навіть з учених духовних. Не було ані перед тим, ані 
потім короля, який би так слухав ся католицьких ксьондзів та єзуїтів та старав ся так 
викорінити православну віру, як тодішній польський король Жигимонт ІІІ: всякі насиль-
ства над православними позволяв робити, церкви православні запечатувати й відбирати, 
духовних арештувати. .. Однако сила, яка ще була на Україні, – се була козаччина, тому й 
православні брацтва, духовні, міщане, пани-недобитки починають звертатись до козаків 
у всяких українських справах, чи що до віри, чи що до иньшого. .. Тепер стають вони 
оборонцями цілого українського, – або як тоді ще казали – руського народу. А що тоді 
найважнішою національною, всенародною справою вважалась оборона православної 
віри, що була, як я сказав, мовби знаком української народности супроти польської, то 
козаки дуже завзято боронять православну віру від уніатів» [1; С.40-41].

Особливо гріховною вважає Іван Вишенський тодішню Річ Посполиту: «Где бо нині в 
Лядській землі віра? Где надіжда? Где любов? Где правда і справедливость суда? Где по-
кора? Где євангельскиє заповіді? Где апостольськая проповідь? Где святих закони?..» [4; 
С.333].

До нас дійшло 16 творів старця. Три послання були написані ще до Берестейської 
унії: «Писание до всех обще, в Лядской земли живущих» (1588), «Извещение краткое о 
латинских прелестях...» (1588 – 1589) та «Новина, или Весть о обретении тела Варлаама, 
архиепископа Охридскаго...». Решту, тобто 13 творів, було написано вже після 1596 року. 
Найбільш відомі «Послання до князя Острозького та всіх православних», з настановою 
«стояти в православ’ї», «Послання львівському братству і до отця Іова, скитника Маркової 
пустелі», «Послання до решти відступників від православ’я Кирила, Іпатія і Рогози», де 
письменник-апологет суворо викриває духовенство, що відступило від православної віри. 

Творчість Івана Вишенського, його погляди та переконання представлені у наукових 
джерелах у канві загальної історії філософської думки в Україні відповідної доби, пор.: 
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Іван Вишенський (p. н. н., бл. 1550 – між 1621 – 33) – письменник-полеміст, містик. По-
ходив з м. Судової Вишні поблизу Перемишля, найімовірніше, з міщанського або дрібно-
шляхетського середовища. Навчався у початковій школі, можливо, при Перемишльській 
єпископії. .. За твердженням В. Колосової, прийняв чернецтво у Дубнівському Преобра-
женському монастирі. Жив тривалий час і провів останні роки життя на Афоні. На межі 
1604 – 05 рр. відвідав батьківщину.

Вишенський – представник містико-аскетичного напряму в укр. філос. думці кінця 
XVI – поч. XVII ст., орієнтованого насамперед на греко-візантійські і давньоруські 
духовні цінності. Творчість Вишенського засвідчує вплив ісіхастських та ранньохристи-
янських ідей. .. Сутність «внутрішньої» людини Вишенський убачав в умі – найвідчуже-
нішій від усього живого, пов’язаній з Богом частці людської душі, що була спрямована 
на пізнання божественної істини і здійснювала це пізнання в акті одномиттєвої інтуїції. 
Сенс людського життя, на думку Вишенського, полягав у набутті людиною найвищо-
го рівня внутрішньої духовності, переображенні її у «внутрішню» людину, входженні 
у стан «обоження» через самозаглибленість, самопізнання, моральне вдосконалення, 
інтеріоризацію християнських істин, здійснення життя в істині. .. Великого значення 
у цьому процесі Вишенський відводив зусиллям самої людини, що свідчить про його 
опертя на концепцію людського самовладдя як одну з провідних концепцій, створених 
греко-візантійською і давньоукраїнською думкою.

Натхненний ідеєю всемогутності віри, Вишенський високо цінував «внутрішню» 
філософію, оперту на біблійні істини і теоретично осмислену отцями церкви, передусім 
східними, мудрість, справжнє розуміння якої досяжне тільки в акті містичного осяяння 
ума. Водночас він вкрай негативно ставився до просякнутої світським духом, зовніш-
ньої щодо православ’я і витвореної дискурсивним розумом античної й сучасної йому 
гуманістичної вченості, а надто збурювався проти витонченої католицької теологічної 
системи, яку називав плотським мудруванням. .. Наявна у творах Вишенського ідея спа-
сіння особистою вірою, нищівна критика світської і церковної феодальної верхівки .. . 
Водночас Вишенський не відбирає у Православної Церкви рятівної сили, здійснюючи 
синтез уявлення про останню з ідеєю індивідуального спасіння. Переконаність у 
можливості досягнення спасіння шляхом своїх вольових зусиль (здійснення заповідей, 
молитов, подвигів, чернечої аскези), тобто «умного діяння», а також через прилучення 
до таїнств, у соціальному і політичному плані обернулась у Вишенського концепцією 
пасивного опору, проповіддю аскетизму як виразу духовного протесту, спасіння себе, 
а віддалення в монастир і чернече життя стало способом здобуття духовної свободи і 
єднання з абсолютом. .. Вишенський – прихильник плекання старослов’янської мови 
як мови православної релігії, що найбільш адекватно виражає суть здобутих через 
«внутрішній» духовний розум божественних істин, як книжної мови предків; водночас 
він шанує і «просту» староукраїнську народну мову, активно використовує її у своїй 
творчості. Д. Чижевський вважав Вишенського найгеніальнішим письменником, який 
вибудував місток українській літературі до бароко [5; С. 36-38.].

Дослідники мовотворчості Івана Вишенського відзначають, що його мовний стиль 
«ґрунтувався на засадах античної риторики, хоч сам Вишенський писав, що «грамма-
тицкого дробезку не изучих, риторичное игрушки не видах», та гомілетики (церковної 
риторики). Це видно з текстів послань, у яких є стилістичні засоби (фігури), відомі ще з 
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часів античної риторики – риторичні звертання, запитання й оклики, анафори, нагнітан-
ня слів і речень, розгорнені антитези. Завдяки таким засобам, сильним, різким висловам 
послання Вишенського ставали вогненними полемічними памфлетами:

О чоловіче окаянний, як, честі своєї позбувшись, волів ти приєднатись і пристосува-
тись до несмисленності безсловесного скоту?

О так званий християнине, як ти осмородив таким світолюбством помазання 
хрещення в Божество Божого духу!

О сину віри в небесного Бога, як ти міг перейменуватися через плоди діл своїх дия-
вольським сином!

О царське свячення, язику святий, людей оновлення, як перетворився ти в поганське 
та єретичне безвір’я! ..

 
Замість суду і правди панують брехня, кривда, облудність, суперечки, наклепи, 

лицемірство, облесність, насильство антихристове.
Замість віри, надії і любові панують безвір’я, ненависть, заздрість і мерзота.
А замість доброчесного життя конечна розпуста, плюгавство й нечистота гидка 

панує.
Чи не ваші милості голодних оголоднюєте і чините спраглими бідних підданих?..
Чи котрийсь із вас завів у дім страннього, прихистив, задовольнив?..
Чи було, що ви одягали голих? Чи не ваші милості самі оголюєте?..
Чи було, що ви хворим послужили? Чи не ваші милості самі чините хворих із здоро-

вих: б’єте, мучите і забиваєте?
 (Адаптація текстів сучасною українською літературною мовою Валерія Шевчука.)

Прямі звинувачення, виражені фігурами багатоступеневих антитез, створюють іро-
нічний колорит тексту. Кожна теза називається на початку абзацу. Далі йде розгорнутий 
виклад – заперечення і висновок-узагальнення» [4; С.61-62]. Твори полеміста насичені 
стильовими прийомами й топікою середньовічної доби. Для його мови характерне вжи-
вання церковнослов’янізмів, що свідчать про свідому архаїзацію поетики. Вишенський 
віддавав перевагу церковнослов’янській мові, був її поборником, вважав її «плодонос-
нійший од всъх языков и богу любимший», залишаючи просту мову для повсякденного. 

Мовотворчість Івана Вишенського високо оцінували та ретельно вивчали відомі діячі 
нашої культури Михайло Грушевський, Пантелеймон, Куліш, Іван Франко та ін., пор.:

«Його (І. Вишенського) гарячі, одушевлені проповіді, звернені проти сучасного пан-
ства і панських забаганок вищої ієрархії, писані зі становища широко демократичного, 
глибоко гуманного, – їх високий пафос, щире, гаряче чуття автора ще й нині пече наші 
серця, ворушить наше чуття, як ніяке інше писання тих часів» (М. Грушевський).

«Він (І. Вишенський), що дивився на житейське море та його напасти з-під хмарної 
гори своєї, змалював його так виразно, що перу історика не залишилося нічого діяти з 
його рукописом... Його голос давав напрям тим, хто збився з путі, він підбадьорював, він 
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пророкував і дійсно сталося так, як він пророкував серед бурі. Ось хто зупиняв успіхи 
унії» (П. Куліш).

«Одстаючи од своїх товаришів, тодішніх письменників, щодо освіти, Вишенський 
усіх переважив талантом і був через те «властителем дум» свого часу» (С. Єфремов).

«Нам, здрібнілим епігонам, дорогі такі Люди, як взірці сильнішої, здоровішої породи. 
Ми бачимо їх хиби і помилки, але заразом чуємо в них силу і енергію, котра нас освіжує, 
«мов у літі при роботі вода студенська». І як писатель, являється нам Вишенський по-
статтю незвичайною, сильною і в порівнянні до других сучасних малоруських писателів 
оригінальною. Особливо принаджує нас свіжість його красок, безпосередність виразу і 
чуття, пластика картин, одним словом, усе те, що в писаних творах є виразом сильної, 
високо симпатичної індивідуальності автора» (І. Франко).

 
Відзначимо, що духовний доробок Івана Вишенського і до сьогодні залишається не 

до кінця осмисленим та зрозумілим певними дослідниками. Адже вони намагались і на-
магаються розглядати послання подвижника у відриві від візантійсько-святоотецької, 
містико-ісихастської традиції, під впливом якої формувався світогляд апологета.

Проте, спадщина Івана Вишенського посідає помітне місце в українській культурі 
як цілісному духовно-комунікативному феномені. Значення послань преподобного для 
збереженні греко-візантійських православних духовних цінностей надзвичайно велике. 
Вивчення його мовотворчості, історичної доби коли жив і творив впливовий духовний 
письменник-апологет, безпосередньо або опосередковано впливає на формування світо-
глядних та культурних переконань наступних поколінь. 
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ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА ИВАНА ВЫШЕНСКОГО ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 
ГРЕКО-ВИЗАНТИЙСКИХ ПРАВОСЛАВНЫХ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
В статье рассматривается языкотворчество Ивана Вышенского не только как вли-

ятельного духовного писателя-полемиста, но и горячего защитника православной веры. 
Художественное воплощение взглядов афонского подвижника, находим в его наследии, 
в частности в произведениях «Послание к князю Острожскому и всем православным» 
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«Послание львовскому братству и к отцу Иову..», «Послание к остальным отступников 
от православия..» и др.
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THE VALUE OF THE WORKS OF IVAN VYSHENSKY TO SAVE GREEK 
BYZANTINE ORTHODOX SPIRITUAL VALUES

The article deals with the linguistic creativity of Ivan Vyshensky not only as a writer but 
also as an ardent supporter of the Orthodox faith. The artistic expression of the views of the 
Athos ascetic are found in his linguistic creativity, particularly in the works «Message to Lviv 
brotherhood of father Iova..”, “The message to the rest of apostates from orthodoxy..” and others.
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СИНТАКСИЧНА НОМІНАЦІЯ У ДІАЛЕКТНОМУ ТЕКСТІ: 
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Стаття присвячена розгляду проблематики синтаксичної номінації в діалектних 
текстах-оповідях, зокрема як семантико-синтаксичним і прагматичним чинникам, 
так і когнітивним факторам. Послідовно розглянуті засоби комунікативної виразнос-
ті змісту висловлення, серед яких емфаза, образне відтворення мовцем об’єктів опису, 
вживання називних речень, парцеляція мовного потоку, постпозитивне вживання атри-
бутивних компонентів тощо.

Ключові слова: синтаксична номінація, діалектний текст, емфаза, парцеляція мов-
ного потоку, називне речення, постпозиція атрибутивних компонентів.

 
Номінація у тексті1 служить точкою перетину світу ектралінгвального та мовного [7: 

8]. Під номінацією ми розуміємо “закріплення за мовним знаком поняття-сигніфіката, 

1  Діалектний текст в усій багатоаспектності нині стає предметом особливої уваги не лише 
діалектологів, істориків мови, етнографів, а і лінгвопсихологів, філософів, як одиниця, що 
віддзеркалює позамовний глибинний світ людської особистості. Діалектний текст “може бути 
оцінений як простір природної реалізації говіркових явищ, як засіб фіксації і збереження важливої 
для дослідження інформації про реальні процеси, що пронизують діалектне мовлення і говірку як 
одну з форм існування національної мови” [1: 15]. Багатовекторність наукових підходів забезпечує 
“повноту відтворення тексту та позатекстових чинників” [2: 42]. Текст ми визначаємо як цілісну, 
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яке відображає конкретні ознаки денотата – властивості, якості і відношення, завдяки 
чому мовні одиниці виражають змістовні елементи вербальної комунікації” [8: 112]. 
Синтаксична номінація як явище ще недостатньо вивчена в українському мовознавстві. 
Виділення двох способів номінації – лексичного і синтаксичного уможливлює розкриття 
природи номінативних процесів не лише у мові, а і у мовленні. Синтаксична номінація 
може бути розглянута в просторі окремої комунікативної одиниці і у просторовому кон-
тинуумі зв’язного тексту. Так, на думку О. А. Бурова, однією з найважливіших переваг 
номінативно-синтаксичного підходу до фактів мови є можливість осмислити денотатив-
ну сферу в індивідуальному світосприйнятті мовця, що отримує адекватне вербальне 
вираження у межах тексту [9: 314]. У діалектному тексті “свобода мовної самореалізації 
діалектоносія дозволяє співіснування на паритетних засадах архаїчних та інноваційних, 
питомих і засвоєних елементів, узуальних для системи говірки і функціонально обмеже-
них одиниць” [6: 15]. 

На сучасному етапі розвитку вчення про текст запропоноване нове потрактування 
моделі породження номінативних одиниць, яке залежить від образного, оцінного сприй-
няття об’єкта номінації, відповідно до прагматичних інтенцій мовця [10: 184]. Базовими 
постулатами для нового підходу є серед інших і положення, згідно з яким вибір певного 
найменування пов’язаний з умовами введення його у мовлення, текст, дискурс2. У діа-
лектному мовленні-оповіді основну роль відіграє структурна організація номінативного 
процесу, номінативна одиниця може змінювати свою номінативно-семантичну структу-
ру, референтну3, прагматичну, а також формально-граматичну організацію. Ті чи інші 
особливості дискурсу і модальності передані у тексті за допомогою різної структури но-
мінативних одиниць і різної їх актуалізації. 

Номінативні субстантивні одиниці, що називають значимі для інформатора 
об’єкти, зазнають у мовленні образного відтворення. Кожна номінативна одиниця 

завершену за змістом одиницю мовотворчого процесу, що складається з ряду надфразових єдностей, 
«об’єднаних різними типами лексичного, граматичного, логічного, стилістичного зв’язку, що має 
певну цілеспрямованість і прагматичну установку» [3: 18]. Типологія діалектних текстів охоплює 
три різновиди: вільні спонтанні тексти, тексти з фольклорними ілюстраціями, фольклорні тексти [4: 
10]. Слід зазначити, що різні види текстів потребують різних методик аналізу [5: 14]. Серед вільних 
спонтанних текстів виділяємо монологічні і діалогічні. Проблематика дослідження діалектного 
тексту базується, перш за все, на осягненні суті предметів і явищ позамовної дійсності у тканині 
тексту, уявленні про певні денотати в тій чи іншій конкретній ситуації мовлення. Цього можна до-
сягти лише на ґрунті нерозривності зв’язку лексичного і синтаксичного способів номінації. Наша 
увага сконцентрована на діалектному тексті-оповіді як основному різновиді монологічного про-
дукованого тексту-оповіді [6: 10]. Зупинимось на проблематиці дослідження номінації у структурі 
діалектного дискурсу-оповіді.

2  Вивчення діалектних текстів орієнтоване на дослідження тексту як структурної одиниці дис-
курсу [5: 14; 11: 69; 12; 13].
3  У теорії дискурс-аналізу вагомим чинником є референція – певна комунікативна дія з боку мов-
ця, якою мовець пов’язує те чи інше слово (висловлення) у мові з визначеним об’єктом позамовної 
дійсності. Ми виходимо з загального поняття референції (англ. reference, от лат. refero – відношу, 
порівнюю) як відношення між словом і об’єктом позамовної дійсності, який позначений цим сло-
вом, тобто є його референтом.
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контекстуально набуває глибокого змісту1. Образне відтворення світу є загалом харак-
терною рисою мовлення діалектоносіїв. Відтворення у мовленні зорових картин дено-
тативних ситуацій є однією з важливих особливостей діалектного дискурсу-оповіді. Ме-
тафоричне осмислення ситуації, використання символів є характерною рисою текстів-
оповідей, зокрема, носіїв гуцульського діалекту. Важливим засобом позитивної оцінки 
у структурі дискурсу діалектного тексту-оповіді постає пестлива лексика. Інформант 
використовує її для називання об’єктів, до яких ставиться з трепетом, наприклад: ме’н’і 
шко’да го’родц´а ‘цего; (грушки) ма’лен’кі, ‘дик´і) (Олена Семенівна, 1946 р., уроженка 
села Богдан Рахівського району Закарпатської області, носій гуцульського діалекту). 

Додаткові розповідні тексти-вкраплення набувають у діалектних текстах функції 
елементів номінації і комунікативного увиразнення предмета розповіді. 

Одним з комунікативних засобів, що підпорядкований завданням образної номінації 
у текстах досліджуваної говірки, є емфаза2. Так, зокрема у текстах-оповідях назви не-
живих об’єктів, що викликають особливі почуття у мовців або наділені властивостями 
живих істот, синтаксично виділені у препозицію. Препозиційні називні номінативні кон-
струкції допомагають сконцентрувати увагу на предметі, про який іде мова, поставити 
його у центр повідомлення, наприклад: кар’тошку в´і’рошчували / лен ‘с’ійали / ко’лопн’і 
‘с’ійали…ка’пусту в´і’рошчували / ка’пусту / кар’тошку / ко’лопн’і ‘с’ійали.

Препозиційні номени за допомогою парцеляції додатково акцентовані мовцем або 
представлені у структурі називних речень. Такі відрізки у межах висловлення стають 
окремими номінативними одиницями, що пов’язані єдиним номінаційним простором. 
Синтаксичні номени-парцеляти функціонують в межах тексту як особливі номінацій-
ні знаки, наприклад: золо’ти ‘корен’ / йак ‘хочете / йа вам дам ў по’дарок; золо’тиǐ 
‘корен’ / л’е’карств´ен:и / ‘дуже ‘ц´ін:иǐ; з д’іт’мие / йа не ‘можу / йа со’б´і неи ‘можу 
предс’тавити / шо в´иін так м´іг ро’бити 

До особливостей синтаксичної номінації у діалектному тексті належить і зміна се-
мантико-синтаксичної функції номінативної одиниці у межах називного речення-ви-
словлення. Наведемо приклади функціонування об’єктної семантеми у семантико-син-
таксичній функції носія стану у називному реченні: і ‘д’іти / т’ройе ‘д’іток / неи’ма шо 
вд’і’вати; ‘д’іти / о’д’ітис’ ни’ма ў шо; ‘д’іти / од’но ‘куртки не’майе / т’ройе. 

Важливим фактором функціонування синтаксичних номенів у межах діалектного 
тексту є і своєрідні способи виділення предикатів як найбільш важливих для розумін-
ня змісту пропозиції компонентів комунікативної структури висловлення3. Номінація 

1  Образне відтворення дійсності як характерну рису мовного світогляду діалектоносія в рамках 
проекту багатоаспектного вивчення мовної особистості діалектоносіїв широко досліджувалось 
російськими мовознавцями [14: 155; 15: 189]. 
2  Згідно з теорією супрасинтаксису, запропонованою західними лінгвістами в середині минуло-
го століття, у центр уваги дослідження тексту потрапляють явища надфразових єдностей. Західні 
дослідники відносили до них емфазу і контрастне виділення, що, безперечно, є явищами супрасег-
ментного рівня [16: 113].
3  Концепція комунікативної структури висловлення сформувалась завдяки дослідженням В. 
Матезіуса та Ш. Баллі. Вирішення проблеми комунікативної структури висловлення вимагає вра-
хування між’ярусних взаємодій мовних одиниць і визначення статусу морфологічних категорій у 
формуванні загальної комунікативної перспективи речення [17: 123–125]. Так, учені звертають ува-
гу на ремотворчий потенціал присудка, для якого типовою позицією є позиція реми [17: 128–129; 
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семантико-синтаксичних предикатів на позначення дії у діалектному мовленні-оповіді 
набуває формально-граматичного оформлення за допомогою вживання односкладних 
речень з невербалізованими компонентами суб’єкта дії чи носія стану: еліптичних і озна-
чено-особових, неозначено-особових і узагальнено-особових конструкцій, безособових 
конструкцій, речень-висловлень з інфінітивами. Наведемо деякі приклади, зокрема уза-
гальнено-особових реченнєвих конструкцій: Кар’топл’у посади’мо; ‘дач´і ‘майемо ў 
‘горах по гек’тарови; неозначено-особових реченнєвих конструкцій: І’дут’ кул’а’дуйут 
уве’чер’і / ‘файно ну так в´ідп’разнуйут’; ну кол’ад’куйут / та’к´і кол’ад’ки у’с’ек´і / 
поздоров’л’айут / а ст’рави / пше’ниц´у / ну та’к´і те’пер ст’рави / вс’о понакла’дайут. 

Певна якість може передаватися декількома предикатами якісної характеристики 
щодо одного носія якісного стану, наприклад: А та’ка ‘була йак ‘золото / йак ка’линка 
од’на ‘була; (Піч) о’то та’ке ‘було / з ка’м´ін’а / з г’лини неи з’найу йак ка’зати / тут 
к’ругле. 

Препозиційне функціонування об’єктних синтаксем супроводжує зміна їх відмін-
кової форми непрямого відмінка на називний, що додає об’єктній синтаксемі номіна-
тивної пропозитивної семантики, наприклад: та йа’к´і ст’рави готу’вали / ку’леш’і на 
куку’руз’ан’і му’ц´і / б’риен’з’а / ‘масло / моло’ко / ка’пуста / ну йа’кий ‘од’аг но’сили / 
но’сили ‘од’аг по’даўн’ому / сер’дак / коужу’хи / сороч’ки виши’вали / посто’ли; кап’ц´ур 
/ ‘капец´ / пос’т’іл / та’ка ў нас ‘була ‘обуў.

У реченнєвих конструкціях атрибутиви до акцентованих номінативних одиниць 
вжиті у постпозиії, що увиразнює їх функціональну значимість, наприклад: г’рушка 
старо’давн’а, в обх’ват зі стіл, г’рушки ‘добр’і, ‘дуже ‘добре на ‘серце, слив’ки ста’р’і, 
‘йаблун’і ста’р’і, те’пер ‘тоже од’на йе ста’рен’ка ста’рен’ка. 

Вставні компоненти створюють додатковий атрибутивний фон у реченні-вислов-
ленні, поширюючи його як головну номінативну одиницю-конструкцію, наприклад: а 
ст’рави / пше’ниц´у / ну йа’к’і те’пер ст’рави / вс’о понакла’дайут / де шо раз йе / ну 
йак мош ка’зати; ў нас ‘кажут’ ‘файермур / ну так а’бие ‘дерева не ‘було / бо там де 
‘ватра го’риет / а’бие не ‘було ‘дерева… / а в´і’т:ак кла’дут’ ту ‘теглу.

Отже, спостереження над діалектними текстами-оповідями показують, що пробле-
матика їх дослідження зумовлена нерозривністю зв’язку лексичного і синтаксичного 
способів номінації і передбачає наступні аспекти вивчення: встановлення моделей поро-
дження номінативних одиниць відповідно до прагматичних інтенцій мовця, дослідження 
основних засобів номінації як семантико-синтаксичних, прагматичних чинників (зокре-
ма емфази, парцеляції мовленнєвого потоку), так і когнітивних чинників (образного від-
творення мовцем об’єктів опису, явищ символізму тощо). Діалектоносії при називанні 
ситуацій і реалій для комунікативного увиразнення змісту висловлення використовують 
формально-граматичні називні речення, у центрі яких функціонують предикати стано-
вої семантики, формально-граматичну зміну відмінкових форм субстантивних номенів, 
постпозитивне вживання атрибутивних компонентів у структурі синтаксичних номенів 
тощо. Кожен з аспектів функціонування синтаксичних номена у діалектному тексті може 

18: 89]. Дієслово визначають як центр речення, висловлювання, семантично-елементарної ситуації, 
виразник не лише окремих понять про навколишній світ, що служить для передачі особливостей 
світобачення і світосприйняття носіїв тої чи іншої діалектної системи [11; 19: 592, 595; 20; 21; 22; 
23; 24; 25; 26].
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бути предметом окремого вивчення і відкриває перспективи для реалізації багатовектор-
ності наукових підходів до осягнення діалектного тексту як цілісності.
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СИНТАКСИЧЕСКАЯ НОМИНАЦИЯ В ДИАЛЕКТНОМ ТЕКСТЕ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Статья посвящена рассмотрению проблематики синтаксической номинации в 
диалектных текстах-повествованиях, в частности как семантико-синтаксическим, 
прагматичным и когнитивным факторам. Последовательно рассмотрены средства 
коммуникативной выразительности содержания высказывания, среди которых эмфаза, 
образное воспроизведение говорящим объектов описания, употребление назывных пред-
ложений, парцелляция речевого потока, постпозитивное употребления атрибутивных 
компонентов и т. п.
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SYNTAX NOMINATION IN THE DIALECT TEXT: PROBLEMS 
AND PERSPECTIVES OF THE RESEARCH

The article deals with the problems of syntactic category in dialect texts, narratives, 
including both syntactic, semantic-pragmatic and cognitive factors. Consistently considered 
means of the communicative expression content, including the emphasis, the fi guratively 
speaking playback description objects, use the denominative sentences, parcelling in the 
speech streem, postpositive use of the attribute components and so on.

Key words: syntax nomination dialectal text, emphasis, parcelling in the speech streem, 
nominative proposals, postposition attributives.
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ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У НЕМОВНОМУ ВНЗ

Стаття присвячена освітнім вимогам до впровадження комп’ютерних технологій 
для викладання іноземних мов у немовному ВНЗ. Підкреслюються переваги змішаних 
технологій «blended learning» та їх інноваційні особливості.

Ключові слова: комплексні навчальні технології, навчальні Інтернет-ресурси, 
стандарт електронної освіти.

 
Досконале знання іноземних мов, перш за все англійської, стало базовим елемен-

том побудови інформаційного суспільства як у англомовних, так і в усіх інших країнах. 
Тому потрібно постійно вдосконалювати технології викладання іноземних мов, викори-
стовуючи інноваційні технології на базі новітніх інтелектуальних засобів. Сьогодні це 
програмно-технічні комплекси, які впевнено стають надійними помічниками людини у 
багатьох галузях, зокрема і в освіті. Функціонування таких систем передбачає застосу-
вання так званої електронної платформи в режимі онлайн, яку можна використовувати 
для створення потрібного інформаційного середовища як головної умови для активного 
навчання. Майбутнє освіти важко уявити без технологій такого роду. Серед основних 
інструментів, необхідних для індивідуальних та групових досліджень діяльності у сфері 
викладання іноземних мов, наприклад, підготовки тематичних проектів, електронна 
платформа включає: 

 – чат як форма спілкування групи в Інтернеті у режимі реального часу; 
 – блог як онлайн-щоденник, до основного змісту якого регулярно додають записи 

(повідомлення), що містять тексти або зображення; 
 – форум теми для обговорення та обміну, на якому переглядають певні теми у 

віртуальній формі; 
 – вікі-сайт в Інтернеті, структура і зміст якого можуть змінювати користувачі за до-

помогою утиліти, що містяться на цьому сайті.
Використання даних електронних інструментів, з одного боку, дає можливість 

студентам вибрати свій власний шлях навчання з вивчення іноземних мов (студент 
працює у даному середовищі у зручний для нього час, у зручному місці і повторює 
скільки разів, скільки він хоче) та свою здатність контролювати власні когнітивні про-
цеси для організації роботи у позааудиторний час. З іншого боку, певна когнітивна 
легкість використання готових програмно-технічних навчальних засобів підвищує 
рівень мотивації студентів до вивчення іноземної мови. Так виникла сучасна модель 
змішаного навчання:

 – всі матеріали практичних занять доступні для студентів і можуть легко бути 
використані для самостійного вивчення, тобто навчальні матеріали існують не тільки в 
друкованому вигляді, але й в електронному; 
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 – викладач веде ресурсну карту, яка містить список первинного та вторинного 
матеріалів, Інтернет-посилання, що можуть використовуватися студентом протягом 
всього курсу вивчення мови;

 – існує можливість спілкування в Інтернеті за допомогою таких інструментів, як чат, 
форум, блог, вікі; 

 – відбувається розробка індивідуальних та групових проектів, що розвиває навич-
ки пошуку, аналізу інформації, вчить командній роботі, вмінню правильно розподіляти 
обов’язки і нести відповідальність за прийняті рішення; 

 – використовувати аудіо та відео лекції, які роблять навчання більш простими і на-
сиченим. 

Ця технологія має на меті надати студентам можливість краще планувати та впо-
рядковувати свою діяльності, орієнтуючись на кінцевий результат навчання. Студенти 
навчаються приймати рішення, робити свідомий вибір та нести відповідальність. Посту-
пово у студентів формуються навички та вміння працювати в інформаційному просторі, 
самостійно за власним вибором аналізувати інформацію, що є результатом різних су-
часних технологій, а це значно пришвидшує формування необхідних мовленнєвих 
соціокультурних компетенцій.

Очевидно, що змішані моделі навчання узгоджуються з концепцією модернізації 
сучасної освіти на основі впровадження освітніх стандартів і розвитку Болонського про-
цесу та виконання інших міжнародних угод. Інновації у викладанні іноземних мов вклю-
чають не тільки нові навчальні методики на основі змішаного навчання, але й вимагає 
нової організації уроків. Тут модульне навчання доповнюється розвитком окремих на-
вчальних траєкторій, умовами для самостійного навчання за допомогою інформаційних 
технологій, але також методами оцінки якості освіти. Наприклад, рейтингова система 
оцінювання успішності здійснює безперервне комплексне оцінювання якості навчання 
студентів та є гнучким і ефективним інструментом, даючи студентам мотивацію для до-
сягнення високих результатів. 

Крім того, певна освітня автономія означає можливість і реальну готовність 
студентів взяти під свій контроль частину освітньої діяльності, перш за все в 
організації їх самоосвіти і самовдосконалення. При цьому, вибір тих чи інших 
освітніх політик в значній мірі залежить від індивідуальних когнітивних особливо-
стей студентів. Поняття автономії підготовки виховує і вимагає розуміння кожним 
студентом відповідальності за результат і процес академічної роботи. Тут студен-
ти не є пасивними і слухняними виконавцями волі викладача. За умови прийняття 
такої моделі навчання вони стають майже рівноправними партнерами щодо правиль-
ного вибору окремих навчальних траєкторій. Проте роль викладача також значно 
розширюється – він виступає не просто як перекладач, але як стратег, консультант, 
експерт і комунікаційний партнер, особливо з міжкультурного спілкування [1,2,3]. 
Звичайно, впровадження інноваційних методів і технологій при вивченні іноземної 
мови вимагає постійного контролю ефективності нововведень у навчальний процес, 
тому інновації вимагають критичного підходу та всеосяжного аналізу. Оцінка якості 
неможлива без регулярного відслідковування ситуації, проведення моніторингу 
труднощів у плануванні та організації процесу навчання, його фактичного змісту, а 
також проблем адаптації викладачів і студентів. 
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Сьогодні і наша держава, і історичні вимоги часу поставили завдання широ-
кого вивчення англійської мови для успішної інтеграції України до ЄС та всього 
цивілізованого світу. Особливо це важливо для студентів немовного ВНЗ, що мають пра-
цювати в умовах глобального ринку. Тому потрібно швидко розробляти та впроваджу-
вати найпрогресивніші технології мовної освіти, активно використовувати вже наявні 
комп’ютерні методи та можливості вільного Інтернет-спілкування з англомовними коле-
гами. Далі переходимо до особливостей саме програмно-технічного забезпечення таких 
змішаних навчальних технологій. 

Спочатку почали народжуватися такі принципово нові, комплексні або гібридні ме-
тодики викладання іноземних мов саме у технічних ВНЗ. Тут вже наявні умови дозво-
ляють розробляти та пропонувати дійсно інноваційні технології, що значно прискорю-
ють поглиблене вивчення та покращують якість володіння мовою випускниками. Тому 
саме технологічність сьогодні стає основною характеристикою діяльність викладача і 
це означає, що відбувається підвищення на більш високий рівень організації самого на-
вчального процесу. Головною метою сучасної вищої освіти є підготовка компетентного 
спеціаліста у сфері професійної діяльності, спроможного ефективно працювати за фахом 
на рівні світових стандартів, мати навички і потребу постійного самовдосконалення та 
саморозвитку. Традиційно вивчення іноземної мови у немовному ВНЗ було зосередже-
но на читанні, розумінні і перекладі спеціальних текстів, а також вивченні проблем на-
укового стилю, граматики та синтаксису на базі стандартної навчальної програми. Вже 
наявні інноваційні методики викладання іноземних мов засновані на комунікативному 
принципі і включають в себе використання різних Інтернет-технологій, що додають на-
вчальному процесу демократичної відкритості та мобільності.

Комунікативний підхід до організації процесу навчання вимагає, щоб всі задіяні 
навчальні методи і засоби взаємодіяли і впливали на особистість студента, його по-
треби, мотивації та здібності. Так студент стає суб’єктом мовлення та дійсно активним 
учасником освітнього процесу. Інновації навчального процесу мають торкнутися бага-
тьох сторін технологій навчання, починаючи зі зміни організації простору в навчаль-
них аудиторіях, кабінети мають бути обладнані сучасними технічними засобами для 
практичного навчання і самостійної роботи студентів з використанням великої кількість 
онлайн компонентів та Інтернет-ресурсів. Така комплексна система навчання отримала 
у світі ще назву «blended learning», бо тут поєднуються елементи суворого формаль-
ного навчання (аудиторні заняття, програма курсу мови) з неформальним спілкуванням 
з найбільш важливих аспектів навчального матеріалу через повідомлення електронної 
пошти, Інтернет-конференції, дистанційне навчання і самостійну роботу студента. На-
вчання за допомогою комплексних технологій створюють нові інноваційні можливості 
для ефективного викладання іноземної мови, проте тут всі навчальні компоненти мають 
взаємодіяти гармонійно, але це відбувається лише, якщо всі вони проводяться правильно 
за відповідною методикою.

Важливо пам’ятати, що за такого навчання майже для кожного студента потрібно по-
будувати індивідуальну навчальну траєкторію та відповідне забезпечення, що з іншого 
боку значно підвищує відповідальність студента за результати навчання. Студент по-
винен відчувати себе кінцевою метою навчання, розвивати свій власний стиль навчан-
ня, розробляти план індивідуального навчання тощо. Для цього мають бути створені 
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мультимедійні системи дистанційного навчання та системи управління навчанням, в 
якій студенти і викладачі будуть мати можливість спільно рухатися вперед в напрям-
ку кінцевої мети. Ці системи мають працювати в режимі реального часу, мати високий 
рівень інтерактивності, містити величезну кількість індивідуальних та групових завдань.

Таким чином, сучасність накладає більш суворі вимоги до підготовки студентів щодо 
реального знання іноземної мови як у повсякденному спілкуванні, так і в професійних 
сферах. При цьому загальний обсяг потрібної інформації, а відповідно іншомовних слів-
термінів, постійно росте і часто традиційні шляхи їх передачі, зберігання та обробки ста-
ють неефективними. Тому використання сучасних інформаційних технологій відкриває 
широкі можливості комп’ютера як засобу навчання, а комп’ютеризовані навчальні про-
грами мають багато переваг над методами традиційного навчання. Вони дозволяють 
тренувати різні види мовленнєвої діяльності, об’єднувати їх в різних комбінаціях, що 
практично допомагає реалізувати навіть складні мовні ситуації, дозволяє більш повно 
виявляти лінгвістичні здібності, створювати більш реальні комунікативні умови. Разом 
з тим, комп’ютери дозволяють автоматизувати можливість впровадження потрібних си-
стем обліку знань, здійснювати індивідуальний підхід та активізацію самостійної робо-
ти студентів. В мультимедійних навчальних програмах з англійської мови значно лег-
ше використовувати різні методичні засоби, потрібні для поєднання в одній навчальній 
технології етапів ознайомлення, тренування та контролю знань.

Зокрема, навіть стандартний різновид вправ типу питання-відповідь як приклад 
фізіологічної функції стимул-реакція в комп’ютерні технологій дозволяє реалізувати мно-
жинний вибір і усвідомлену відповідь, коли студент вводить свою відповідь за допомогою 
клавіатури. Подібні завдання успішно використовують для закріплення граматики, сло-
варного запасу, а також для проведення контролю. Більш складним навчальним засобом 
є конструювання тексту, коли на екрані з’являється зруйнований текст та пропонуються 
певні вправи щодо його виправлення: розташування абзаців тексту у правильному по-
рядку, відновлення слів, розташування знаків пунктуації тощо. Тут можна запропонувати 
студенту змагання з комп’ютером або з сусідом. Такі вправи системно охоплюють констру-
ювання тексту на всіх рівнях: морфеми, слова, словосполучення, речення, одиниці тексту 
різної складності тощо. Ще більші можливості дають комп’ютери для індивідуального 
покращення вимови студентів шляхом виведення на екран спектрограм звукоутворен-
ня, необмеженим повторенням, показом на дисплеї потрібної артикуляцій органів мов-
лення з показом і поясненням, як правильно вимовляти звуки. Тут, при наявності сучас-
них програмно-технічних можливостей доступних комп’ютерів, відповідні навчальні 
технології розкривають візуальні можливості для реалізації вже наявних результатів 
комп’ютерних методів аналізу і моделювання елементів англійської мови у її природних 
носіїв. Також цікаво реалізують комп’ютерні технології навчання звичайний диктант. Тут 
студенту пропонується ввести через клавіатуру озвучене слово, словосполучення або ре-
чення із застосуванням управління звуком, багаторазового повтору потрібних слів або 
речень. Після завершення вводу відповідь можливо порівняти з правильним варіантом. 
Нагадаємо також про інтерактивні відеофільми, коли студент стає певною дієвою особою і 
має правильно відповідати по ходу сценарію, інакше фільм зупиняється тощо.

Сьогодні існує певний вибір потрібних для такого навчання комп’ютерних технологій, 
проте вартість багатьох з них доступна лише спеціалізованим центрам, тому викладачі 
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наших немовних ВНЗ мають користуватися доступними ресурсами та послугами з 
Інтернету та вчити цьому своїх студентів. Сучасна структура Інтернету досить склад-
на і включає багато сервісів або служб, придатних для вивчення англійської мови, які 
можливо розділити на дві великі групи за їх функціями: комунікативну та інформаційну. 
До комунікативних служб відносимо: електронну пошту, skyрe, viber, веб-конференції, 
веб-форуми, чати, вебінари тощо. Дуже популярні для навчання мов також інформаційні 
служби Інтернету, які містять різноманітні освітні ресурси, вони прості у використанні 
і не вимагають додаткового обладнання та матеріальних витрат. Саме Інтернет-ресурси 
допомагають подолати відомі протиріччя традиційного вивчення іноземної мови між 
колективною формою освіти і потребою індивідуального навчання, між регулярністю 
прямих впливів на всіх студентів і нерегулярністю зворотного зв’язку з кожним із них, 
між великими обсягами інформації і часовими рамками уроків. 

Зрозуміло, що перехід до широкого впровадження таких змішаних та повністю 
комп’ютерних технологій навчання вимагає відповідних змін до існуючих освітніх 
стандартів, які мають забезпечити відповідність наступним критеріям:
- завершеність – їх специфікація має певним чином формально відображати по-

вний цикл навчального процесу окремого навчального підрозділу. Більш точно, 
специфікація має підтримувати інтегрованість діяльності як учнів так i викладачів, 
інтегрованість ресурсів під час навчання, широке застосування різних підходів до 
навчання, колективне та індивідуальне навчання, змішаний чи синхронний або 
асинхронний режими навчання;

- педагогічну гнучкість – розробник повинен мати можливість описати будь-яку 
методологію педагогічної практики. Іншими словами, даним стандартом не повинна 
бути нав’язана жодна з усталених педагогічних методологій;

- персоналізованість – специфікація має підтримувати аспект персоналізації в 
контексті організації навчального процесу. Це означає, що як інформаційне напо-
внення, так i процеси мають базуватися на власних побажаннях, надбаних знаннях 
та поточних потребах у навчанні студентів. Контроль за адаптацією має бути нада-
ний за бажанням студентів як викладачу, так і програмно-технічними засобам та їх 
розробнику тощо;

-  формалізація – специфікація має адекватно описувати навчальний процес у термінах 
формальних висловлювань для можливої автоматичної обробки;

-  репродукованість – специфікація має надавати можливість повторного опису про-
цесу навчання за наявності різних груп студентів, різних інституції тощо.

- взаємодія – специфікації різних навчальних процесів повинні мати можливість 
взаємодіяти між собою;

-  сумісність – специфікація має враховувати вже наявні варіанти таких стандартів, 
так як IMS Content Packaging, IMS Question and Test Interoperability, IMS/LOM Meta-
Data, IMS Simple Sequencing тощо [5,6,7,8,9,10].

- повторне використання – специфікація має надавати зручні можливості 
ідентифікації, ізоляції, декомпозиції та надавати можливість обмінюватись корис-
ними даними для їх повторного використання в інших контекстах.
Вважаємо, що наріжним каменем такої перебудови навчального процесу має бути 

висока компетентність наших студентів щодо головних складових їх майбутнього жит-
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тя, отримана не з замовних закордонних серіалів, а з безпосереднього спілкування або, 
ще краще, побачених власними очима реальних умов життя і праці в різних країнах. 
Тут дійсно позитивним результатом глобалізації є світові інформаційні мережі і чудові 
телекомунікаційні засоби, які дозволяють сьогодні практично безкоштовно віртуально 
зануритися у життя людей різних країн, побачити не тільки їх рекламні ролики. Проте 
існує дуже важлива умова успіху такої методики виховання потрібної компетентності, 
яка визначається рівнем знання англійської мови даним студентом. Ми всіляко 
підтримуємо намагання нашого Міністерства освіти і науки щодо значного покращен-
ня знань англійської мови, особливо студентів. Впровадження можливостей 3G та 4G 
зв’язку забезпечує безперешкодне пряме спілкування без кордонів, але мовленнєвий 
бар’єр часто стає на заваді цьому для нашої молоді. Низьке володіння іноземними мо-
вами негативно впливають на нашу науку і освіту, призвели до тяжкого технологічного 
занепаду практично всіх галузей економіки.

Україна впритул наблизилась до побудови інформаційного суспільства. Близько по-
ловини населення планети використовують комп’ютерні технології на своєму робочому 
місці, а 90% користуються Інтернетом. Основою процесу інформатизації суспільства 
є інформатизація освіти, яка повинна випереджати інформатизацію інших напрямів 
суспільної діяльності. Уміння самостійно здобувати знання, критично осмислюва-
ти та використовувати інформацію, на сучасному етапі розвитку нашого суспільства 
перетворюється в життєву необхідність кожного. Разом з тим, 80% як комп’ютерних 
технологій, так і потоків інформації в Інтернеті викладені англійською мовою, а це 
вимагає від студентів будь-яких спеціальностей знання мови. А тому для цього були та-
кож створені комп’ютерні засоби для вивчення іноземних мов. 
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ПРОГРАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ В НЕЯЗЫКОВЫХ ВНЗ
Статья посвящена образовательным требованиям к внедрению компьютерных 

технологий для преподавания иностранных языков в университетах. Освещает преиму-
щества смешанных технологий «blended learning» и их инновационных особенностей.

Ключевые слова: интегрированные образовательные технологии, учебные Интер-
нет-ресурсы, стандарт электронного образования.
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COMPUTER TECHNOLOGY TO TEACH FOREIGN LANGUAGES
The article is devoted to the educational requirements for the implementation of computer 

technology to teach foreign languages in the Universities. The benefi ts of hybrid technologies 
“blended learning” and their innovative features are highlighted.
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ОБЫЧНОСТИ-НЕОБЫЧНОСТИ В АСПЕКТЕ ВЕРБОИДНЫХ 

ДЕРИВАНТОВ У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемой функционально-семан-
тической значимости деривантов в современных восточнославянских языках, представля-
ющих средства образования коммуникативных эквивалентов глаголов – вербоидов.
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Определяя функционально-семантическое поле как «двухстороннее (содержательно-
формальное) единство, формируемое грамматическими (морфологическими) средства-
ми данного языка вместе с взаимодействующими с ними лексическими, лексико-грам-
матическими и словообразовательными, относящимися к той же семантической зоне» 
[1, 40], А. В. Бондарко выделяет группировку полей с акциональным (предикативным) 
ядром (в нашей терминологии такая группировка назывется функционально-семантиче-
ской категорией процессуальности), группировку полей с предметным (субъектно-объ-
ектным) ядром, группировку полей с квалитативно-квантитативным (преимущественно 
атрибутивным) ядром, группировку полей с обстоятельственным ядром.

В связи с тем, что в сфере функциональной грамматики используются термины по-
нятийная (семантическая) категория, понятийное поле, функционально-семантическая 
категория, функционально-семантическое поле, считаем целесообразным внести неко-
торые уточнения в употребление этих терминов [2]. За совокупностью разноструктур-
ных языковых элементов, ядром которых является лексико-грамматическая категория 
(часть речи), закрепить название функционально-семантическая категория, а то, что её 
породило – понятийная категория. Данные категории имеют фундаментальный характер. 
За теми же структурами, через которые они реализуются, закрепить названия функцио-
нально-семантитческое поле и понятийное поле. 

Процесс номинации в сфере функционально-семантической категории преди-
катности (процессуальности) осуществляется различными речевыми средствами: 
цельнооформленными единицами – глаголами; неоднословными наименованиями преди-
катного признака (в нашей терминологии – вербоидами) с десемантизированным, фазо-
вым или другим компонентом на уровне форманта (в нашей терминологии – дериванта) 
и лексическим предикатным центром: вести репортаж (весці рэпартаж, вести репор-
таж), наносить поражение (наносіць паражэнне, завдавати поразки), оказывать демп-
фирующее действие (аказваць дэмпфуючае ўздзеянне, справляти дэмпфуючу дію), начи-
нать монтаж (распачынаць мантаж, розпочинати монтаж), обмениваться информаци-
ей (абменьвацца інфармацыяй, обмінюватися інформацією), отказать в выдаче лицензии 
(адмовіць у выдачы ліцэнзіі, відмовити в видачі ліцензії), потерять надежду (страціць 
надзею, втратити надію); словосочетаниями типа играть на скрипке (іграць на скрыпцы, 
грати на скрипці), перевязывать бинтом (перавязваць бінтом, перев’язувати бинтом), 
покрывать асфальтом (пакрываць асфальтам, покривати асфальтом) и др. 

Особый интерес представляет исследование вербоидов, поскольку они, исходя из це-
лей коммуникации, могут значительно увеличивать информационную плотность текста, 
которую весьма просто формулирует Г. А. Золотова: «Берётся текст, в нём определяется 
количество предикативных единиц, которое делится на количество предложений. Полу-
чаем коэффициент плотности» [3, 221]. 

В зависимости от коммуникативных задач грамматическая инициатива в вербои-
дах может исходить как от деривантов вести эксперимент, производить ремонтные 
работы, весці эксперымент, выконваць рамонтныя работы, вести експеримент, ви-
конувати ремонтні роботи, так и от лексических центров вербоидов. При этом лекси-
ческий центр либо постоянен в проявлении грамматической инициативы, либо непосто-
янен: происходит перестрелка, адбываецца перастрэлка, відбувається перестрілка; 
совершать акты вандализма – совершаются акты вандализма, учыняць акты 
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вандалізму – учыняюцца акты вандалізму, вчиняти акты вандалізму – вчиняються 
акти вандалізму. Это характеризует гибкость, мобильность грамматической и дерива-
ционной структуры вербоидов, их важную коммуникативную значимость.

Использование таких вербоидных трансформ преследует цель усилить актуально-
коммуникативный, рематический акцент в процессе повествования на семантическом 
центре того или иного вербоида: «Так состоялось официальное знакомство участни-
ков будущего полета» [ЛГ, 15.03.78, 1], «Катастрофа произошла, когда самолет воз-
вращался на военно-воздушную базу Райт-Питтерсен в Дайтоне (штат Огайо) после 
испытательного полета над Атлантическим океаном» [Изв., 08.05.81, 4]; «Вибір опти-
мальних проектних параметрів і програм управління рухом здійснюється на основі прин-
ципу оптимальності…» [Віс. – 1981. – № 8, 30], «Відбулася ротація українських мирот-
ворців у Іраку» [УР, 23.02.04 г.], «Катастрофа сталася майже за 300 км. від Токіо» [УР, 
23.02.04.]; «У дачыненні да груп і асобных грамадзян чыніліся праследаванні і ганенні 
за іх палітычныя погляды і спосаб жыцця» [П. – 80. – № 10. – 188], «Ідзе рэканструкцыя 
фермы» [ЧЗ, 12.08.80, 2], «Па меры канкрэтызацыі адбываецца ўскладненне мадэлей, 
расшырэнне кола вывучаемых бакоў і ўзаемасувязей элементаў эканамічнай сістэмы» 
[Вес. – 1974. – № 6. – 95].

Как было отмечено выше, фундаментальные функционально-семантические ка-
тегории, имеющие частеречное грамматическое ядро, проявляются через менее ёмкие 
структуры – функционально-семантические поля, также представляющие различные по 
протяжённости и по объёму языковые средства, которые объединяются определённым 
категориальным смыслом – концептом. Вокруг, например, концепта любовь, сформиро-
валось функционально-семантическое поле любви, вокруг концепта ревность – функци-
онально-семантическое поле ревности и т.д.

В нашем случае фундаментальная функционально-семантическая категория процес-
суальности (предикатности) проявляется через ряд полей, в том числе через одноимен-
ное поле со смысловым центром обычность-необычность, лексическая основа которого 
базируется на производящих обычный-необычный: «Обычный… 1.Такой, как всегда; по-
стоянный, привычный… 2. Ничем не примечательный, не выделяющийся среди других; 
обыкновенный, заурядный…» [4, 581]; «Необычный… 1.Не такой, как все, как у всех, 
отличающийся от других, особенный… 2.Непривычный, не такой, как всегда…» [4, 458] 

В украинском языке – это поле звичайність-незвичайність, в белорусском – 
звычайнасць-незвычайнасць, базирующиеся соответственно на производящих звичай-
ний-незвичайний и звычайны-незвычайны: «Звичайний… 1. Який нічим не виділяється 
серед інших, не має яких-небудь специфічних, незвичайних особливостей, якостей; про-
стий… // Буденний, прозаїчний… 2.Який не має в собі нічого нового, несподіваного для 
кого-небудь; звичний… // Який вважається нормальним… // Загальноприйнятий… // За-
гальновідомий…» [5, 476], «Незвичайний… 1.Який відрізняється від інших; не такий, 
як усі, як в усіх; особливий… // Не такий, як завжди… // Дуже великий, сильний щодо 
ступеня вияву, прояву; надзвичайний…» [6, 312]; «Звычайны… 1.Заўсёды ўласцывы 
каму-, чаму-н.; які зўсёды бывае; пастаянны, прывычны… 2.Які не вылучаецца сярод 
іншых, нічым не знамянальны…» [7, 445], «Незвычайны… 1.Які вылучаецца сярод 
інших; выключны… // Дзівосны, неверагодны… 2.Не такі, як звычайна, як заўсёды; 
асаблівы…» [8, 368]. 
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Можно продолжить раскрытие и детализацию семантики концептов обычность-не-
обычность, звичайність-незвичайність, звычайнасць-незвычайнасць, формирующих 
содержательную структуру соответствующих восточнославянских функционально-се-
мантических полей, тем не менее и приведенные факты достаточно убедительно свиде-
тельствуют об их смысловой общности, берущей начало из глубины веков.

Каким же образом подключаются к концептуальной семантике этих полей 
презентанты функционально-семантической категории процессуальности – вербоиды, 
неоднословные наименования предикатного признака с десемантизированным компо-
нентом (деривантом)?

Несмотря на то что в типологическом отношении наблюдается поразительное еди-
нообразие, по крайней мере в языках Европы [9, 199] в сфере вербоидов, тем не менее 
можно заметить их структурно-семантическое своеобразие в современных восточносла-
вянских языках, формировавшееся после распада Киевской Руси, путем сопоставления 
типовых русских, белорусских и украинских вербоидных деривационных групп, из ко-
торых каждая «представляет совокупность вербоидов, созданных по одному дериваци-
онному типу» [10, 148].

Обратим внимание на украинские типовые деривационные группы вербоидов, возгл-
вляемые деривантами відбуватися (відбутися), ставатися (статися), и на их русские 
и белорусские соответствия, которые весьма распространены в различных по характеру 
стиля текстах.

В украинском языке деривант відбуватися (відбутися) присоединяется к 
существительным, пропозитивная семантика которых передает обычные факты 
объектнвно-субъективного мира: відбувся вечір (концерт, обмін), відбудеться виставка 
(конференція, відкриття, засідання), відбулася зустріч (розмова), відбудеться похорон 
(поглиблення), відбувається крекінг (полімеризація, хемосорбція). Необычность конста-
тации денотативных фактов существительными, чаще с пейоративной окраской, предпо-
лагает употребление дериванта ставатися (статися). Приведем примеры предложений 
с отмеченными вербоидами: «Така закономірність зумовлена тим, що під впливом ме-
ханічних напруг відбувається механокрекінг полімерної фази і диспергування металу» 
[Віс. – 1980. – № 8. – 36]; «У Житомирі в будинку між третім і другим поверхами став-
ся обвал, у результаті якого загинула п’ятирична дівчинка» [УР, 20.12.04]; «Ще один 
шестибальний поштовх стався на півночі Суматри» [УР, 27.12.04.]

Русские соответствия происходить (произойти), состояться с пропозитив-
ными существительными имеют существенные расхождения по сравнению с укра-
инскими в выражении категориального смысла обычности-необычности. Деривант 
состояться используют существительные с семой обычности, создавая вербоиды 
с подчеркнутой реализацией того или иного факта. При этом деривант употребля-
ется в форме прошедшего или будущего времени: состоялась беседа (встреча, ма-
нифестация), состоялся обмен (разговор), состоялось выступление (знакомство), 
состоится беседа (вручение, открытие, распределение). Вербоиды с деривантом 
происходить (произойти) употребляются как с существительными обычности, 
так и с существительными необычности. Своеобразную границу между обычно-
стью и необычностью проводит категория времени. Деривант в форме настояще-
го времени тяготеет к существительным обычности, хотя может контактировать 
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с существительными из сферы необычности: происходит замена (приписывание, скопле-
ние, снижение), происходят перетряски. Приблизительно те же параметры дериванта 
в форме будущего времени: произойдет замена (снижение), произойдут (возможные) 
столкновения. В форме прошедшего времени совершенного вида деривант вступает в 
контакт с существительными необычности: произошла авария (катастрофа), произо-
шло (произошли) столкновение (столкновения), произошел обвал (спад).

Схема:

В белорусском языке отмеченные украинские и русские дериванты покрываются де-
ривантами адбывацца (адбыцца), здарыцца, иногда стацца: відбувся концерт, состоялся 
концерт, адбыўся канцэрт; відбувається зниження, происходит снижение, адбываецца 
зніжэнне; сталася аварія (катастрофа), произошла авария (катастрофа), адбылася 
(здарылася, сталася) аварыя (катастрофа). Как деривант звуковой комплекс стацца 
имеет весьма слабое отражение в «Тлумачальным слоўніку беларускай мовы» в при-
мере: «І тут сталася нечаканае» [11, 318]. Он фиксируется в 3-томном «Белорусско-
русском словаре» [12, 81] и в 3-томном «Русско-белорусском словаре» как одно из функ-
ционально-семантических соответствий к русским звуковым комплексам произойти и 
статься в функции сказуемого в безличном предложении [13, 536]. Отсутствует он в 
«Білорусько-українському словнику» [14]. Однако в белорусских радиопередачах упо-
требление его более разнообразно и в этом отношении деривант стацца близок к укра-
инскому дериванту статися: «Сталася ў нас такая сітуацыя, што праз рускую мову 
мы вельмі часта прыходзім да чытача» [БР, 22.08.2013. – Л. Леванович. – «Дыярыуш»]; 
«Дзень 1-га сакавіка стаўся сваеасаблівым днём прэм’ер» [БР, 02.03.2014]; «Яго (Міколы 
Сурмачова. – В. С.) верш стаўся паэтычным прыкладам ваеннай паэзіі» [БР, 11.05.2014] 
«Ой ты, мая мілая, птушка светлакрылая! Хай жа вечна станецца нашая вясна» [БР, 
02.05, 2015]; «Гэтая выбарчая кампанія сталася той, якая адрозніваецца асаблівай 
навізной ад папярэдніх» [БР, 06.09.2015].

Схема:

К реализации категориальной семантики необычности в русском, белорусском и 
украинском языках подключаются и другие глаголы, выступающие в функции дериван-
тов: случаться, совершаться, учыняцца, траплятися, вчинятися, скоїтися и т. д. Напри-
мер: случилась беда, случился инцидент, совершаются акты вандализма; учыняюцца 
праследаванні і ганенні; трапилася пригода, вчиняються напади і пограбування, скоївся 
переляк.

Перспективным, на наш взгляд, представляется осуществление максимально полной 
инвентаризации языковых средств выражения функционально-семантического поля 
необычности в современных восточнославянских языках для выявления его специфики 
в каждом из них. Тем не менее и приведенные восточнославянские транформы вербоидов 
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дают определённое представление об их национальной специфике в отражении преди-
катно-признаковых денотативных фактов.

В целом трансформы вербоидов с существительными в качестве грамматически го-
сподствующих компонентов характеризуются структурно-грамматическим, семантиче-
ским, контекстно-коммуникативным, дерива ционным своеобразием, которое, однако, не 
выводит эти трансформы из сферы неоднословных наименований процессуально-ста-
тального признака с десемантизированным компонентом – вербоидов.
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АБСОЛЮТНІ СИНОНІМИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТЕХНІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

У статті поставлено за мету розглянути доцільність та недоцільність вживан-
ня різних термінів на позначення близьких за змістом технічних понять, як-то: абсо-
лютний синонім, дублет, варіант, синонім. На підставі аналізу понад 150 синонімних 
термінних утворень (пар та рядів) зроблено висновки про те, що номінації всередині 
групи (утворення) не дублюють одна одну, отже, не є абсолютними синонімами, чи 
дублетами. 

Ключові слова: абсолютний синонім, дублет, варіант, синонімне термінне утворен-
ня, сема, семний склад.

Проблема синонімії термінів завжди привертала увагу вчених, адже термінна сино-
німія відрізняється від поняття лексичної синонімії на рівні загальновживаної лексики, 
оскільки терміни-синоніми «називають завжди те саме поняття, проте мають певні роз-
біжності у виокремленні тих чи тих граней поняття (предмета, явища), що, власне, є 
обов’язковим у науковому процесі» [14: 173]. Як довів В.А. Татаринов, існують одиниці, 
у яких варіювальні мовні засоби загалом не репрезентують нових властивостей денотата 
(формально-структурні варіанти), або вказують на різний ступінь виявлення якоїсь влас-
тивості денотата (ономасіологічні варіанти), або підкреслюють різні властивості денота-
та (це власне синоніми) [14: 173–174]. З-поміж зазначених варіантів у центрі нашої уваги 
перебувають власне синоніми, які нерідко йменують абсолютними, або дублетами, що, 
на наш погляд, не зовсім коректно.

Мета розвідки – проаналізувати феномен термінної синонімії з огляду на наявність 
і поширеність в термінознавстві понять абсолютний синонім, або дублет, а також варі-
ант як власне синонім. Передбачено виконання таких завдань: окреслити поняттєвий 
інструментарій дослідження, згрупувати синонімні термінні утворення (далі – СТУ) за 
певними ознаками й описати семантичні та інші лінгвістичні особливості їх.

По-перше, щодо термінних понять услід за В.А. Татариновим, визнаємо одиниці 
варіант і синонім як різновид варіанта, однак не дублет (не синонім-дублет) і не абсо-
лютний синонім, оскільки існування двох останніх одиниць «робить сумнівним самий 
розвиток науки» [14: 173], крім того, складно уявити всі можливі тексти, у яких терміни 
збігалися б на всіх рівнях у всіх значеннях (за ступенем уживаності, стилістичною на-
лежністю, сполучуваністю, здатністю до творення похідних тощо). По-друге, визнаним 
фактом є більшання термінів-синонімів у науковій літературі, внаслідок цього явищу 
термінної синонімії не даємо негативної оцінки, навпаки, «що прогресивніше мислен-
ня, то невичерпнішою постає перед ученим реальна дійсність, то різноманітніше вона 
ословлена» [14: 175]. Одночасно застережимо: необмежена кількість синонімів може так 
само гальмувати розвиток наукової думки, як і їх відсутність, проте останнє не загрожує 
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сучасним терміносистемам. Як показало наше дисертаційне дослідження, кількість СТУ 
в царині штучного холоду становить близько 15 %.

З-поміж великої кількості термінів (близько 10 тис.) ми обрали понад 150 найпродук-
тивніших СТУ, які використовують майже в кожній технічній галузі, і порівняли їх лек-
сичні (семний склад, системні відношення лексичних одиниць, етимологію, стилістичні 
аспекти одиниць), синтаксичні (сполучуваність), фонетичні характеристики, а також час 
їх виникнення, частоту вживання, поширеність... На базі такого зіставлення виявлено 
неоднорідність дво – і багаточленних номінацій в межах одного СТУ, тому підставою 
для класифікації обрано найвизначніший семантичний параметр, проте поділ на групи, 
звичайно, умовний. 

До першої групи синонімних пар належать терміни (65 %), що збігаються лише в 
одному значенні, тобто йдеться про випадок, коли спільною є як мінімум одна сема, що 
можна проілюструвати численними прикладами, як-то: абсорбер («absorber, absorbing 
apparatus» [1: 2]) і вбирач («1. absorber 2. (речовина) absorbent 3. (середовище) absorb-
ing (absorptive) medium» [1: 84]); відoкремлювач («1. (апарат) separator 2. (лінія, пере-
ділка тощо) divider, delimiter 3. (розгалужувач, розщеплювач) splitter 4. (перекладка) 
spacer 5. (позначка, знак) separator character, separatrix» [1: 154]) і сепаратор («separator» 
[1: 1218]); глушник («1. (звукопоглинач) silencer; baffl e, baffl er; damper; deadener 2. (шу-
мопригнічувач) (noise) suppressor 3. (джерело радіозавад) jammer 4. (у двигуні) muffl er» 
[1: 219]) і сурдина («muffl er» [1: 1325]); давач («1. (чутливий пристрій) pickup (unit), 
(брит.) pickoff; detector, sensor, sensing device див. тж сенсор 2. (мірчий перетворювач) 
transducer; probe 3. (передавач) transmitter [1: 247]) і сенсор («sensor, sensing unit [device]» 
[1: 1218]); держак («1. handle, handhold; holder; post; grip; haft 2. (палиця, стрижень) 
shaft» [1: 263]) і cтовба («body; bed; shaft» [1: 1302]); лопать («blade; vane» [1: 621]) і 
лопатка («1. (шпадля) scapula 2. (копистка) paddle, blade» [1: 621]); накривка («1. cover, 
covering 2. (віко) lid 3. (защільнена) closure 4. (пластинка) cover plate 5. (склепінчаста) 
dome» [1: 727]) і віко (скрині тощо) («lid» [1: 165]); ротор («1. rotor 2. (МАТЕМ.) curl» 
[1: 1194]) і вихор («1. vortex; eddy 2. (вектора) curl 3. (вир) whirl, swirl 4. (вітер) whirl-
wind» [1: 138]); спіраль («1. (МАТЕМ.) (двовимірна) spiral (line) 2. (МАТЕМ.) (просторо-
ва) helix див. тж ґвинтова лінія 3. (ТЕХН.) coil див. тж коток» [Коч: 1275]) і ґвинтова 
лінія («helix, helical curve / line …» [1: 613]); спіраль (див. вище) і коток («1. (EЛ.) соil 2. 
(шпуля) spool, bobbin; reel 3. (барабан) roll; barrel; swift» [1: 579]); термоперетворювач 
(«1. (теплової енергії на інші види) thermal converter 2. (інших видів енергії на теплову) 
thermal transducer» [1: 1362]) і термотрансформатор – «thermal transducer» ([1: 1363]); 
шестерня («pinion; gearwheel, gear» [1: 1517]) і триб («pinion» [1: 1390]); щока («1. (за-
тискача) jaw 2. (бічна частина) side (piece)» [1: 1530]) і щелепа («jaw» [1: 1528]) тощо.

Більшість поданих членів СТУ, як, наприклад, відокремлювач, глушник, давач, дер-
жак, накривка, спіраль, термоперетворювач… співвідносяться з номінаціями в межах 
СТУ (сепаратор, сурдина, сенсор, стовба, віко, ґвинтова лінія і коток, термотрансфор-
матор…) як гіпероніми і гіпоніми, що ґрунтується на родо-видових зв’язках. 

Проте для СТУ ротор і вихор, пов’язаних єдиною семою «сurl» («хвилястий рух»), 
не характерні гіпонімічні, партитивні та еквонімічні залежності. В СТУ вбирач, абсорбер 
фіксуємо складне явище, оскільки метонім вбирач вживається у трьох значеннях (див. 
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вище) та моносемант абсорбер співвідноситься з ним в одному з цих значень («апарат»). 
Отже, поняття абсолютної синонімії не детермінує відношення в розглянених СТУ.

До другої групи належать СТУ, що збігаються у двох і більше значеннях (15 %), 
як-то: терміни ежектор («1. ejector 2. еducator 3. (виштовхувач) kicker» [1: 323]) і ви-
штовхувач («ejector; kicker; pusher» [1: 139]) мають дві спільні семи, а СТУ казан («1. 
(паровий) boiler 2. (ядерний реактор) pile 3. (технологічний) kettle; pot 4. (маленький) 
cauldron» [1: 501]) і котел («1. boiler; kettle 2. (реактор) pile див. тж казан» [1: 578]) – 
три семи. Подані члени СТУ також не можна з різних причин уналежнити до абсолют-
них синонімів, оскільки ежектор (запозичення з французької éjecteur від éjecter) означає 
«викидати» [6: 608]), однак дієслова «викидати» і «виштовхувати» (остання лексема є 
твірної основою для терміна виштовхувач) роз’єднані диференційними семами. Так, ви-
штовхувати означає «поштовхами витискати, викидати що-небудь звідкись» [2: 162]), 
викидати – «кидати що-небудь звідкись, зсередини чогось назовні або геть» [2: 136], 
однак не обов’язково поштовхами. Крім того, дієслово викидати є омонімом та одна з 
двох словникових статей одиниці викидати містить 9 значень [2: 136], тобто, на відміну 
від виштовхувати, викидати є полісемантом. 

Ще одним прикладом може слугувати номінація котел, яку до початку 30-х рр. ХХ ст. 
вживали або паралельно з терміном казан [11: 207, 292], або, радше, казан був еквівалентом 
російської номінації котел [13: 60; 7: 28], на взірець «Котелъ – саґан, казан; – желѣзный – 
залізняк; – чугунный – чавýн; – мѣдный – мíдень» [12: 154]. У будь-якому разі казан за 
радянських часів, що є давньою запозикою з тюркських мов [3: 340], вилучено з обігу як 
термін і замінено на котел, що бере початок від старослов’янського котьлъ [4: 5]. 

Терміни-синоніми, які збігаються в усіх значеннях, виокремлюємо в третю гру-
пу (17 %). Загалом такі СТУ можуть утворювати пару «іншомовний – питомий (від-
новлюваний) терміни», як-то: лубрикатор («lubricator; oiler» [1: 621]) і мастильниця 
(«oilcan, oiler; lubricator» [1: 636]); плунжер («plunger, plunge; piston; ram» [1: 977]) і 
поринач («те саме, що плунжер» [2: 1066]); калориметр («calorimeter» [1: 502]) і те-
пломір («див. калоримет(е)р» [1: 1355]); фільтр («1. fi lter 2. (сітчастий) strainer див. 
тж цідило» [1: 1430]) і цідило («1. fi lter див. тж фільт(ер) 2. (сітчасте) strainer; sieve» 
[1: 1484]); вентилятор («fan; blower; ventilator» [1: 91]) і вітрогін («див. вентилятор» 
[1: 169]) тощо. 

Крім того, СТУ третьої групи можна згрупувати за параметром «термін, впровадже-
ний за радянських часів» і «термін, вилучений після 30-х рр. ХХ ст. і наразі відновлю-
ваний», до того ж у межах одного СТУ відновлювана номінація може бути питомою 
або запозиченою. Прикладами слугують такі утворення: датчик («див. давач» [1: 250]) 
і давач (див. вище); поршень («piston; ram» [1: 1022]) і толок («piston; ram див. тж по-
ршень» [1: 1375]); шатун («див. гонок» [1: 1512]) і гонок («connecting rod» [1: 223]); 
підшипник («див. вальниця» [1: 962]), підчіпник («див. вальниця» [1: 961]) та вальниця 
(«bearing» [1: 82]); сальник («(нрк.) див. защільник» [1: 1203]) і защільник («1. (деталь) 
gasket 2. (затичка) seal(ing) plug 3. («сальник») gland 4. (речовина) sealer, seal, sealing 
cement, sealing wax; caulk див. тж герметик 5. (заповнювач) fi ller 6. (суміш) sealant, seal-
ing compound, sealing composition» [1: 406]); гайка («nut» [1: 198]) і мутра («nut див. 
тж гайка» [1: 706]); установка («див. устава» [1: 1415]) і устава («1. setup; installation 
2. (апаратура) apparatus 3. (монтаж) mounting 4. (окремий блок) device, unit 5. (силова) 
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plant 6. (реакторна система) facility, assembly» [1: 1414]); насос («(нрк.) див. помпа» [1: 
746]) – помпа («pump» [1: 1014]); шестірня («див. шестерня» [1: 1517]) – шестерня (див. 
вище) тощо.

Як спостерігаємо, не до всіх синонімів у словникарів, з-поміж яких і упорядники [1], 
однакове ставлення, що є закономірним, оскільки, крім доцільних замін в СТУ, тобто ви-
лучення номінацій, що не відповідають українській ментальності і законам української 
мови (насос, датчик), є одиниці, впроваджені й уживані у 30-90 рр. ХХ ст., які не пору-
шують вимог до термінів (милозвучності, пластичності, економності…), приміром, гай-
ка, поршень, шатун тощо. Такий стан речей потребує обговорення, проте у будь-якому 
разі назвати номінації в СТУ гайка і мутра абсолютними синонімами не можна, через те 
що вони розрізняються за частотністю вживання, усталеністю (не всім фахівцям відома 
одиниця мутра), за часом вживання тощо. 

Не можна назвати абсолютними синонімами терміни шатун і «репресований» у 30-і 
роки український гонок, оскільки вони утворені від дієслів, які не є синонімами. Так, 
шатун походить від «шататься «вештатися, хитатися», спорідненого з українським ша-
татися [5: 389]; шатун як термін зафіксував ще В.І. Даль: « <…> Шат, шатун, нечистый, 
злой дух, чорт, шайтан <…> Конь-шатун <…> Медведь-шатун <…> | В машинах: рычаг 
на поршне, качун, коромысло, передающее движенье, напр. рычаг насоса <…>» [15]. У 
словниках російської мови ХХ ст. [16: 765; 10: 890] ці слова – кінь-шатун, медведь-ша-
тун (тобто тварина та звір) і шатун як механізм подано вже як омоніми, проте, зрозуміло, 
що віддієслівний іменник (шатун) походить від рос. шататься, оскільки цей механізм 
здійснює хитні рухи, та, своєю чергою, російське дієслово шатать, як і українське ша-
татися діахронічно беруть початок від давньоруського шатати ся («Шатать. Ближай-
шая этимология: – ся, укр. Шататися «шататься», др.-русск. Шатати Ся «блуждать», 
также «хвалиться» (Александрия, ХV в.) <…>» [17]; «др. шататися «блукати; хвилюва-
ти; бути зарозумілим» <…>» [5: 387]). Наразі рос. слово шататься, яке має два значення 
(«1. Качаться, колебаться <…> 2. Бродить без дела <…>» [10: 889]), та укр. шататися 
(«вештатися» [2: 1614]) об’єднує інтегральна сема «людина, що походеньки справляє», 
вони не асоціюються з механізмами і машинами, що підтверджують автори «Русского 
ассоциативного словаря» [9]. Нерозв’язаним є питання про час трансформування семан-
тичного складу слів шататися і шатун, однак це не є темою нашого дослідження. 

Складніша ситуація з терміном гонок, не тому що аналізована лексема має відді-
єслівне походження і бере початок від полісеманта гонити, а радше, тому, що гонити 
і рос. шататься належать до лексико-семантичного поля «Рух», проте характер цього 
руху різний, оскільки в інтенсіоналі дієслова гонити фіксуємо сему «спрямовувати рух 
чого-небудь» [2: 247] (до речі, гонок перетворює зворотно-поступальний рух поршня 
(толока) на обертальний рух колінча(с)того вала чи кривошипа (корби)) та в інтенсіоналі 
російського дієслова шататься – сему «качаться, колебаться» [10: 889], тому, мабуть, 
В. Даль і зареєстрував синонім до терміна шатун – качун (див. вище), оскільки цей ме-
ханізм асоціювався в Росії з хитанням, а в Україні – зі зміною напрямку руху. Беручи до 
уваги набутки когнітивної лінгвістики, можна зауважити, що ментальні психокомплекси, 
які виникають у свідомості мовців під впливом гонити і шататися, не тотожні, через те 
що ці дієслова семантично відмінні, отже, їхні похідні (гонок і шатун) з різних боків ха-
рактеризують один предмет. З огляду на це такі номінації складно назвати абсолютними 
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синонімами, адже нова номінація – це не копія, не дублет (що містить семи «однако-
вість», «тотожність», «клонованість») попередньої і не трафарет для наступної, а фік-
сація нового у раніше вивченому, адже перейменування «старших віком» термінів на 
підставі нових наборів ознак (сем) розвиває мислення, поглиблює процеси пізнання, 
тому термінну синонімію сприймаємо як рух енергії думки, здатний змінити наукову 
парадигму.

Таким процесам сприяє відновлювання питомих термінів порівняно з калькованими, 
приміром, перші члени СТУ розпилювач – розпорошувач, течошукач – течовиявляч є 
кальками з російської мови (розпилювач – рос. распылитель, течошукач – рос. тече-
искатель), другі номінації створено по-різному. Так, розпорошувач бере початок від ді-
єслова розпорошувати («розсіювати сильним струменем (рідину, порошок)» [2: 1258], 
оскільки рос. пыль українською мовою перекладають як порохú, рос. пыльный – як укр. 
порошистий [8: 399], рос. распылять – «ще обертати на порох»; рос. распыляющий – 
«що розпорошує тощо, покликаний розпорошити, зайнятий розпорошуванням, розпо-
рошувач, прикметник розпорошувальний …; – йся/ – яемый, розпорошуваний, розсію-, 
прикметник розпорошливий [8: 421]), композит течовиявляч утворено на питомому 
ґрунті на взірець кальки течошукач, у другому компоненті якого (-виявляч) сему «по-
шук» замінено точнішою – «виявлення». Отже, відновлювання автентичних термінних 
синонімів – складний процес, що передбачає знання фаху і тонке чуття рідної мови, це 
своєрідний вибурх творчої енергії науковця, яка набирає форму слів після стількох років 
вимушеного застою.

До останньої четвертої групи СТУ (3 %) належать синонімні ряди термінів з пев-
ною інтегральною семою, які абсолютними синонімами також не є. Наприклад, СТУ 
ролик – валик – коточок становлять ряд завдяки спільній семі «здатність бути котким»; 
СТУ утулок – корок – затичка – чіп – засувка – затулка згруповує сема «закривання, 
замкнення чогось»; СТУ перетинка – переділка – діафрагма – затулка «гуртує» сема 
«перегороджування»; СТУ вкладень – вкладка – вставка – перéкладка значеннєво «збли-
жує» сема «вставляння»; СТУ клапан – хлипак – вентиль – кран – випростувач – від-
окремлювач – ізолятор – засув (засувка) об’єднує сема «відокремлення і/або ізолювання 
чогось»; СТУ форсунка – впорскувач – прискавка – розпорошувач (неточний варіант – 
розпилювач) – розпорскувач (зрошувач) – бризкалка – жиклер – порскавка зв’язує інте-
гральна сема «розсіювання дрібних частинок речовини» тощо. Розглянувши найменший 
термінний синонімний ряд ролик («1. roll, roller 2. (шків) pulley, sheave» [1: 1193]), валик 
(roller, cylinder [1: 82]) і коточок («roller див. тж ролик» [1: 579]), фіксуємо спільну сему 
«roller», що означає «обертовий циліндр, ролик, вал». Визначення терміна-домінанти в 
таких СТУ утруднене, зокрема, через неоднозначність і полісемантичність термінів, які 
по-різному співвідносяться з кожним членом ряду, завдяки чому можуть навіть входити 
до різних рядів СТУ.

Отже, номінації, що входять до складу розглянутих СТУ, можна назвати варіантами-
синонімами, проте не абсолютними (і не дублетами), оскільки терміни в межах СТУ роз-
різняються кількістю спільних сем (абсорбер – вбирач), становлять похідні семантично 
відмінних слів (укр. гонок від гонити, шатун від шататися), а також бути неоднакови-
ми за часом вживання (мотор – двигун), усталеністю (толок – поршень), за поширеністю 
(установка – устава). Їх не можна схарактеризувати як дублети чи абсолютні синоніми 
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ще й тому, що вони не копіюють одні одних; синонім-варіант в якомусь СТУ завжди екс-
плікує нові властивості денотата, він твориться завдяки сучаснішому набору ознак та є 
структурним елементом нового знання на тлі вже відомого. 
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АБСОЛЮТНЫЕ СИНОНИМЫ В УКРАИНСКОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ТЕРМИНОЛОГИИ

В статье рассматривается целесообразность и нецелесообразность использования 
разных терминов для обозначения близких по смыслу технических понятий, а именно: 
абсолютный синоним, дублет, вариант, синоним. На основании анализа более чем 150 
синонимических терминологических образований (пар и рядов) сделаны выводы о том, 
что номинации внутри группы (образования) не дублируют друг друга и поэтому не яв-
ляются абсолютными синонимами, или дублетами. 

Ключевые слова: абсолютный синоним, дублет, вариант, синонимическое термино-
логическое образование, сема, семный состав.
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ABSOLUTE SYNONYMS IN UKRAINIAN TECHNICAL TERMINOLOGY
The article aims at establishing whether it is appropriate and inappropriate to use different 

terms designating technical notions that are close in meaning, i.e.: an absolute synonym, a du-
plicate, a variant, a synonym. On the basis of over 150 analysed synonymous term formations 
(couples and lines) it is concluded that the nominations within a group (formations) do not 
duplicate each other and therefore, they are not absolute synonyms or duplicates. 

Key words: an absolute synonym, a duplicate, a variant, synonymous term formation, a 
seme, word seme structure.
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РЕФЕРЕНЦІЙНА СЕМАНТИКА ЗАЙМЕННИКА ТАКИЙ 
У САМОСТІЙНОМУ ВЖИВАННІ

У статті досліджено способи представлення займенника такий у різних синтак-
сичних функціях. Розглянуто синтаксичні ролі цього займенника, визначено вживання 
займенника у складі іменної групи та самостійно. На підставі аналізу текстового ма-
теріалу з використанням теорії «структурного синтаксису» Л.Теньєра показано осо-
бливості кожного зі способів самостійного вживання.

Ключові слова: референційна семантика, референційне значення, іменна група, са-
мостійне вживання займенника, означеність, неозначеність, структурний синтаксис, 
предикативне вживання займенника, предикативне означення.

Теорія референції розглядає займенники як один із важливих атрибутів співвіднесен-
ня тексту і мовлення, ситуації і мовлення. Референційна семантика вказівного займенни-
ка такий являє собою конструкт, що актуалізує анафор – іменну групу і вводить у текст 
певну категорію – означеності або неозначеності. 

Актуальність проведеного дослідження полягає у необхідності вивчення способів 
представлення займенника такий у різних синтаксичних функціях. Метою статті є ви-
вчення самостійного вживання займенника такий, зважаючи на категорії, що забезпечує 
займенник, функціонування займенника у самостійному вживання в різних синтаксич-
них конструкціях з визначенням умов цього вживання.

Займенник такий має своєрідну референційну семантику, відмінну від семантики 
вказівного займенника цей. Постаючи вказівним займенником, такий вводиться у сфе-
ру означеності, тобто вводить категорію означеності в певну конструкцію. Тоді як його 
еквіваленти в інших мовах (фр. tel, même, іт. tale, stesso, англ. same) традиційно вважа-
ються неозначеними, такими, що не реалізують означеної референції. Такий має не тіль-
ки функціональну спільність із вказівними займенниками (дейктична функція, функція 
первинного категоризатора і под.), але й поділяє деякі властивості неозначених займен-
ників (вживання у висловленнях існування) та означальних займенників (характеризація 
референта, а не його квантифікація) [3: 235]. 

Референційне значення займенника такий полягає в тому, що він служить для фор-
мування анафора, який матиме несуворий обсяг якостей антецедента, так, що один ре-
ферент формується з опертям на інший – через його ознаки. Предметна неозначеність 
компенсується тим, що співвідносний предмет позамовного світу прагне якомога більше 
конкретизуватися. І забезпечується це через різні елементи змісту антецедентів, які ха-
рактеризують новий референт і складають його ознаки. Тому займенник такий має озна-
кову означеність і предметну неозначеність.
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Дослідження текстового матеріалу показало, що займенник такий може вводити як 
категорію означеності і співвідноситись із певним означеним предметом позамовної дій-
сності, так і категорію неозначеності, коли наявні два референти.

Більша частина текстового матеріалу ілюструє неозначену референцію, за якої за-
йменник такий виступає диференціатором і співвідносить референти антецедента й ана-
фора не уподібнюючи їх, а маркуючи їхню відмінність:

(1) Тоді він узяв її під руку, і вони аж зупинилися – напав на них і ледве не задушив, за-
клавши дихання, такий гарячий вітер, якого не буває в серпні (В. Шевчук. Дім на горі).

Займенник такий виступає диференціатором, він розподібнює елементи змісту та-
кий гарячий вітер і якого не буває в серпні. Референційна прив’язка обох частин змісту 
різна. Перший елемент із займенником такий уводить конкретну ситуацію і конкретний 
предмет, другий – конкретизує значення займенника такий через описову конструкцію, 
референт якої вводить у аналізованому прикладі характеристичні ознаки серпневого ві-
тру, а отже, йдеться про різні ситуації і відповідно різні умови. У такому разі концепт за-
йменника формується різними референтами і займенник такий виступає маркером від-
мінних референтів. Конструкція (1) показує, що співвідносний елемент змісту перебуває 
в правобічному контексті, що характерно для неозначеної референції. 

Наявність антецедентів – це специфічна риса займенника такий, як і займенника 
цей. Займенник такий, вказуючи на певну ознаку, вимагає від контексту максимального 
вияву ознаки. Смислові відношення, які виникають між займенником і його семантич-
ним відповідником, базуються на максимальній потребі в конкретизації ознаки: для озна-
ченої референції – предметної означеності, для неозначеної – ознакової означеності та 
предметної неозначеності.

Сам займенник може вживатися у двох типах конструкцій – у складі іменної групи 
та самостійно.

Спираючись на праці І. Р. Вихованця [1], В. М. Ожогана [4], А.П.Загнітка [2] Л. Те-
ньєра [5], можна виявити основні синтаксичні ролі займенника такий за неозначеної 
референції. Займенник такий може вживатися ад’єктивно і субстантивно. 

(2) Поцілунок був такий зіпсований, що він негайно низвергав ротом ще непере-
травлену їжу (П. Загребельний. Євпраксія).

У конструкції (2) займенник такий виконує функцію складеного іменного присудка 
і виступає його іменною частиною. Таке вживання яскраво ілюструється текстовим ма-
теріалом – це 42 % від загальної кількості випадків із займенником такий за неозначеної 
референції.

Аналіз такого вживання в сучасній лінгвістиці відсутній, тому що складно, на нашу 
думку, визначити його тип. Це відбувається через розбіжність формально-синтаксично-
го та функціонального (текстового) підходів, що використовуються в аналізі матеріалу. 
Л. Теньєр у праці «Основи структурного синтаксису», описуючи структуру речень із ді-
єсловом «бути», а також складений іменний присудок, зазначає, що «завдяки наявності 
допоміжного дієслова видається можливим використовувати як предикатив прикметник, 
який нічим не відрізняється від прикметника-атрибутива» [5: 173]. Отже, займенник та-
кий, який входить до складеного іменного присудка, має всі ознаки атрибутивного вжи-
вання, характеризуючи перший актант. 
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Ще одним варіантом самостійної реалізації займенника такий виступає предикатив-
не вживання. Займенник такий у складеному присудку може мати не лише атрибутивні 
характеристики, але й предикативні. За Л. Теньєром, зазначаємо, що в реченнях наявні 
актанти різних рівнів, які можуть мати предикативні означення. Відповідно до цього за-
йменник такий може співвідноситися і з цими актантами [5: 175–178]. Займенник такий 
у складеному іменному присудку може виступати предикативним означенням до першо-
го актанта і мати всі ознаки атрибутивного вживання [5: 173]. У цьому разі такий узго-
джується з першим актантом, який виступає суб’єктом. Можливі такі конструкції, коли 
займенник такий у реченнєвій структурі в складі іменного присудка не узгоджується з 
першим актантом, оскільки співвідноситься з другим актантом. У таких конструкціях 
повнозначне допоміжне дієслово функціонує разом із займенником такий, утворюючи 
цілісність, і займенник набуває предикативного статусу, пор.:

(3) І там, в нетрях, серед квітів і пралісу я збудую затишну хатинку... Я її зроблю 
такою... такою... (І. Багряний. Тигролови).

Займенник такий входить до складеного іменного присудка, але не узгоджується з 
першим актантом я, а виступає предикативним означенням до другого актанта її.

У конструкції (4) займенник такий, виступаючи в конструкції разом із дієсловом 
зробили, постає предикативним означенням до другого актанта. 

(4) Ти ж не народився грабіжником, не прийшов на світ злодієм, якого карати тре-
ба. Тебе таким зробили (Р. Іваничук. Мальви).

Такий входить до складеного іменного присудка односкладного неозначено-особо-
вого речення і не може актуалізувати перший актант, він виступає предикативом другого 
актанта тебе. 

Предикативне вживання має свої закономірності. По-перше, займенник такий за 
предикативного вживання співвідноситься з другим актантом, по-друге, як і вимагає 
прямий порядок слів у реченні, стоїть після самого актанта.

Місце займенника такий щодо актанта, з яким він співвідноситься, визначувані 
усталено-нормованими правилами порядку слів. У предикативному вживанні займен-
ник такий стоїть після актанта, атрибутивному вживанню притаманна позиція перед ак-
тантом, і лише в разі, коли атрибутив відокремлюється або має виразну підсилювальну 
функцію, він має позицію після першого актанта.

Цей спосіб вживання мало репрезентований у текстах. Він складає 6,7% від загаль-
ної кількості мовних одиниць із займенником такий. За такого вживання аналізований 
займенник такий співвідноситься як з укрупненими одиницями тексту, так і зі словами 
та словосполученнями. Відповідно він може мати і антецедент, і квазіантецедент.

Займенник такий у предикативному вживанні може співвідноситися з різними син-
таксичними одиницями, членами речення. Наведемо виявлені синтаксичні утворення 
антецедента:

1) власне додаток, додаток із залежними словами:
(5) Колись у Туреччині Хмельницький бачив османських пашів, знав їхні жорстокі 

звички і горду пиху – чекав таким побачити й хана (Р. Іваничук. Мальви);
2) означення (див. (3));
3) головний член речення:
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(6) …тіло в жінки було чи не найбіліше з усіх жіночих тіл, а може, близькість 
безлічі свічок робила його таким, темні тіні звабливо тепліли по тому тілі, волосся 
металося навсібіч і здавалося, що й воно кричить від наруги, скаржиться, обурюється; 
чоловіки поклали жінку на табернакулум… (П. Загребельний. Євпраксія);

4) ціле речення:
(7) Хан у люті тупав ногами. Сефер Газі ще не бачив його таким і готовий був уга-

мовувати, але гнів хана був тепер доречний – хай завтра бій розв’яже всі дипломатичні 
вузли (Р. Іваничук. Мальви).

За семантичними характеристиками антецедентами постають: ознакові слова (у 
складі іменної групи) (див. (3)), дієслівні компоненти (у межах описової конструкції) 
(див. (7)). 

Займенник такий у предикативному вживанні зазвичай має лівобічний антецедент, 
який може знаходитися в цьому ж реченні або в контактному. Крім того, для предикатив-
ного такий не характерна наявність кількох антецедентів.

Зазначені способи використання займенника такий показують, що він, на відміну 
від вказівного займенника цей, вводить категорії неозначеності. Це досягається через за-
лучення додаткових характеристик референта з метою зробити його більш конкретним, 
але в той же час референт залишається неозначеним. Неозначена референція має син-
таксичні реалізації у формі складеного іменного присудка, де займенник такий є атри-
бутивом до першого актанта, а також в конструкціях, де займенник такий сполучається 
з другим актантом і виступає його атрибутивом. У подальших дослідженнях необхідно 
проаналізувати інші синтаксичні конструкції займенника такий з метою узагальнення 
референційного значення, а також встановлення сполучуваності з об’єктом і суб’єктом у 
різних відмінкових формах. 
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РЕФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ СЕМАНТИКА МЕСТОИМЕНИЯ ТАКОЙ В 
САМОСТОЯТЕЛЬНОМ УПОТРЕБЛЕНИИ

В статье исследовано способы представления местоимения такой в разных син-
таксических функциях. Рассмотрены синтаксические роли этого местоимения, опреде-
лены употребления местоимения в составе именной группы и в самостоятельном упо-
треблении. На основе анализа текстового материала с использованием теории «струк-
турного синтаксиса» Л. Теньера показаны особенности каждого способа употребления.
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группа, самостоятельное употребление местоимения, определённость, неопределён-
ность, структурный синтаксис, предикативное употребление местоимения, предика-
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REFERENCE SEMANTICS OF PRONOUN SUCH IN INDEPENDENT USAGE
The ways of presentation of the pronoun “such” is studied in this article. The syntactic role 

of this pronoun is investigated, and the use of pronoun in the noun group and independently is 
defi ned. The peculiarities of all the methods of independent usage of this pronoun are shown on 
the basis of text material analysis with the appliance of L. Teniere “structural syntax” theory.

Key words: referential semantics, referential meaning, noun group, independent usage of 
pronoun, certainty, uncertainty, structural syntax, predicative usage of pronoun, predicative 
attribute. 
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ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ІТАНГЛІШ / ITANGLISH В 
АМЕРИКАНСЬКОМУ ВАРІАНТІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

У статті розглядаються передумови виникнення поняття «ітангліш» (Itanglish) як 
своєрідної суміші італійської та англійської мов в результаті кількох хвиль імміграції 
італійців до США. В статті уточнюється суть поняття «ітангліш». Чимало уваги 
приділено висвітленню процесу італійської еміграції, яка мала вирішальне значення для 
формування ітангліш. Зокрема, подається історична довідка чотирьох хвиль імміграції 



89

італійців до США. Стаття також ілюструє на основі добірки із сучасних електронних 
джерел приклади вживання ітангліш у сучасній англійській мові США.

Ключові слова: ітангліш, імміграція, італоамериканець, етнос, культура.

Ітангліш є терміном, яким позначають суміш італійської мови з англійською на 
кшталт спангліш (Spanglish – суміш іспанської з англійською). Цей лінгвістичний фено-
мен часто зустрічається в піснях. Наприклад: Italian singer Laura Pausini released the song 
“Limpido” with Kylie Minogue, but Kylie (who is Australian) only sings in English, so they 
actually did an Itanglish version for the song [1]. 

Як відомо кожна мова невіддільна від культури, в якій існує, а тому її витоки слід 
шукати в історії етносу, який нею послуговується. Італоамериканці (італ. Italoamericani, 
англ. Italian American) – громадяни або постійні жителі Сполучених Штатів Америки, 
які народились в Італії, є етнічними італійцями, або мають повне або часткове італійське 
походження. Італоамериканці є четвертою найбільшою етнічною групою в Сполучених 
Штатах [2], яка утворилася в результаті широкої імміграції італійців до США.

Відомо, що разом з іммігрантами на нове місце проживання переїжджає і частина 
їх батьківщини, оскільки кожна людина наповнена культурою того середовища, де вона 
виросла і жила. Так, разом з італійцями в США прибула й італійська культура. Стороння 
культура приживається лише при масових переселеннях, за умови компактного прожи-
вання носіїв культури, інакше дана культура просто розчиниться в соціумі.

Саме масове переселення італійців дозволило створити в США певну субкультуру. 
Італійські іммігранти намагались збудувати для себе краще життя, прибувши переваж-
но в кінці XIX на початку XX століття. На 1900-ті роки припав пік переселення, після 
якого кількість італійців в Америці наблизилась до трьох мільйонів осіб:

1851 – 1860 роки: 9231 італійців іммігрувало в США;
1861 – 1870 роки: 11 728 італійців іммігрувало в США;
1871 – 1880 роки: 55 759 італійців іммігрувало в США;
1881 – 1890 роки: 307 309 італійців іммігрувало в США;
1891 – 1900 роки: 651 899 італійців іммігрувало в США;
1901 – 1908 роки: 1 647 102 італійців іммігрувало в США.
Цікаво, що приблизно четвертина іммігрантів першої хвилі з часом повернулись в 

Італію з різних причин: когось екстрадіювали, а хтось не зміг жити на чужині. Після спа-
лаху імміграції на початку XX століття ця хвиля пішла на спад, але активне переселення 
іммігрантів в США продовжувалось аж до середини XX століття. Також цікавим є те, 
що аж до нині італоамериканці вважались проблемною групою населення Америки. Але 
саме у другій половині XX століття починається притік нових іммігрантів другого етніч-
ного походження: кубинці, мексиканці, гаїтяни, і проблема італоамериканців відходить 
на другий план, а потім і зовсім стирається на теренах американської культури. В наш 
час на території США проживає більше 20 мільйонів осіб, що становить 8% населення 
США, яке є частково чи повністю етнічними італійцями (для порівняння в самій Італії 
проживає 55 мільйонів людей). З потоком імміграції кожне нове покоління італоамери-
канців поступово все більше розчинялось в американській культурі, віддаляючись від 
своїх витоків [3], що й вплинуло в свою чергу на формування своєрідного «суржику», 
яким є ітангліш / Itanglish.
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Формування ітангліш мало ще й суто тривіальне підґрунтя. Феномен саме амери-
канської еміграції поміж усього пояснюється тим, що квиток на пароплав в Америку 
коштував менше, аніж квиток на потяг в країни північної Європи, а також тим, що Аме-
рика потребувала робочої сили і охоче надавала робочі місця. Тому в розквіт еміграції, в 
1913 році припадало 2500 емігрантів на 100000 жителів Італії, тобто приблизно кожен 40 
італієць емігрував. Наприклад, еміграція в Бразилію мала невдалий результат. Після від-
міни рабства, в 1888 році, Бразилія дуже потребувала робочої сили. До білих італійців-
католиків ставились краще, аніж до колишніх рабів, але умови життя там були настільки 
незносними, що еміграція в Бразилію була заборонена Декретом Принетті 1902 року. 
Існував також феномен жіночої еміграції, який був тісно пов’язвний з таким явищем як 
«spose per procura» («наречена по переписці») [4].

Умовно виділяють кілька етапів італійської еміграції:
1-е покоління – власне іммігранти, вроджені мешканці Італії. Багато з них відчували 

труднощі у спілкуванні через незнання англійської мови. Це ще більше згуртовувало їх 
між собою. Італійці працювали, як правило, на італійців, спілкувались між собою і жили 
в етнічних районах (наприклад, Маленька Італія в Нью-Йорку); 

2-е покоління – діти іммігрантів, тобто народжені на території Америки корінні 
жителі США. Як правило, володіють двома мовами – італійською і англійською, більш 
близькі до соціуму, але як і раніше доволі «закриті», оскільки переважно живуть в етніч-
них районах та спілкуються з сім’ями співвітчизників.

3-е покоління – покоління більш сприйнятливих громадян до типового американ-
ського стилю життя. Їхня культурна різниця стає менш помітною, хоча знання італійської 
мови 3-го покоління є дещо нижчим. Тим не меш, в багатьох сім’ях до цього часу італій-
ська мова вважається рідною, нею розмовляють в родинному колі.

4-е покоління – нинішнє покоління американців. Їхні культурні розбіжності зводять-
ся до мінімуму. Наразі більшість італоамериканців зовні нічим не відрізняються від пе-
ресічного громадянина США. Однак, в деяких сім’ях, як і раніше, пошановують культур-
ні традиції етнічної батьківщини і підтримують знання італійської мови [3].

Нинішня четверта хвиля італійської еміграції триває з кінця 1970-х років. Бажаю-
чих виїздити значно зменшилось, але щороку Апенніни залишають 50 тисяч молодих 
громадян. Їх називають «емігрантами вищого ґатунку». Це дипломовані молоді фахівці, 
які у США, Канаді та країнах Західної Європи шукають професійної реалізації, чого 
батьківщина ще й досі їм не може запропонувати. Тож ставши країною вже масової іммі-
грації, Італія живе з двома обличчями: з одного боку змушує свою молодь виїздити, а з 
іншого – приймає молодих людей звідусіль, які шукають тут того, чого італійці шукають 
в інших краях [5].

Однак, слід відмітити, що більшість італоамериканців пишаються своїм походжен-
ням і знають, з якого району Італії прибули їх пращури, в якому році це відбулося, і 
намагаються дотримуватися сімейних традицій, пов’язаних з батьківщиною. Із усіх 20 
мільйонів жителів США, в чиїх жилах тече італійська кров, близько 10% людей до цього 
часу вважають італійську мову рідною і розмовляють нею вдома (це переважно літні 
люди, яким за 70 років).

Це не могло відобразитися на культурі італоамериканської етнічної спільноти в 
США. Невипадково з італійцями часто асоціюється піца і піцерії, капучіно, стагеті, 
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лазанья тощо. Оскільки італійці зробили величезний внесок в кулінарію Америки, і на-
разі фірмовими італійськими стравами насолоджуються по всьому світі. Не менше по-
значився і вплив італійців на організовану злочинність США. Італійці фактично стали на 
чолі злочинного світу Америки. Характерно, що італоамериканці не люблять обговорю-
вати це, оскільки добропорядні громадяни вважають, що мафія кидає тінь поганої слави 
на всю етнічну групу, оскверняючи образ чесного італоамериканця. В наш час найбіль-
ша концентрація італоамериканців спостерігається в Нью-Йорку (притулок іммігрантів), 
Нью-Джерсі, Каліфорнії, Флориді, Новій Англії.

В етнічному районі компактного проживання італоамериканців у великому місті, який 
називається Маленька Італія (Little Italy), населенням переважно є італоамериканці, що до-
зволяє їм зберігати італійську культуру в країні, яка дала їм прихисток. Такі райони мають 
яскравий колорит і неповторну, «домашньо-сімейну» італійську обстановку. До першої 
світової війни в американській пресі навіть були наявні шпальти італійською мовою [3].

Щодо національної самосвідомості, то в італійців вона на високому рівні. Можливо, 
через те, що вони почуваються справжніми італійцями, яким хочеться зберегти своє на-
ціональне коріння. Питання «Звідки Ви родом?» для італійця не матиме двоякої відпо-
віді. Жоден італієць, почувши його, на відміну від англійця чи американця, не спантели-
читься, не стане зволікати з відповіддю та не казатиме щось на кшталт: «Навіть не знаю, 
стривайте. Живу я в Лондоні, а народився в Хертсфордширі, потім батьки переїхали в 
Лідс, в Брістолі я пішов до школи, а Саутгемптоні почав працювати».

Італієць точно знає, звідки він родом, і повсюди, наче прапор, возить з собою рідне 
місто чи селище. Уродженець Сан-Джорджіо (Апулія), який працює в Турині, все життя 
буде вважати себе апулійцем і не втрачатиме ніколи зв’язку з рідним містом. Походження 
людини тісно пов’язане з таким ключовим для італійців поняттям «campanilismo», тобто 
погляд зі своєї дзвіниці, вірність своїм пенатам, краще за які в світі годі й шукати. Іта-
лійці зворушливо люблять рідні місця і не в змозі відірватись від них. Такий своєрідний 
патріотизм на відстані від країни свого походження, справді, тягне за собою жорстке су-
перництво між сусідніми селищами, містечками, провінціями, і який, ймовірно, лежить 
в основі мафіозних діянь італоамериканців в США [6].

Отож, як бачимо, така багата культурна взаємодія обох націй не могла не породити 
«мовний ф’южн» італійської та англійської мов, який прийнято називати ітангліш / Itan-
glish. Наведемо кілька прикладів серед сучасних новотворів ітангліш.

Словом fi ghetto («гарний хлопець») послуговуються італоамериканці, які є уроджен-
цями Парми. Воно вживається на позначення чоловіка, який ретельно слідкує за собою, 
тобто є метросексуалом (metro-sexual thing). Однак, слово fi ghetto також може бути за-
стосоване для позначення «об’єктів, подій чи будь-чого іншого чепурного, прикрашено-
го чи натертого до блиску». Також зустрічається негативна конотація вживання даного 
слова в значенні «балакучої людини, яка полюбляє говорити, але не знає, про що вона 
говорить» [7].

До новотворів ітанглішу належить також фраза «romp one’s palles», що є американі-
зованим виразом, запозиченим з італійської мови: «Stop romping my palles!» Так, rompere 
дослівно означає «розривати», palle означає «тестикули» (лайл.). Тому фраза з ітангліш 
rompere le palle є грубим синонімом до англійського виразу to bust someone’s balls (груб. 
«морочити голову») [там само]. 
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Часто подібні вирази можна зустріти на форумах та в інших електронних ресурсах, 
оскільки йдеться про оказіональні вирази та слова, які не обов’язково можуть бути за-
реєстровані словниками запозичень. Дані італо-англійські новотвори є італійськими 
вкрапленнями, які замінюють англійські еквіваленти тих чи інших слів. Англійський 
переклад деяких слів подається часом в дужках для кращого сприйняття. Нижче подано 
приклад такого уривку з блогу італоамериканки:

Scusatemi (y’all excuse me) for not posting for a while, I’ve been so exhausted after exams, 
oral presentations and having a messed up sleeping schedule for the past couple of weeks that 
I haven’t had time to give my blog any TLC. Luckily, this stanchezza (tiredness) has subsided 
due to the constant fl ow of espresso running through my veins and also getting an appropriate 
amount of sleep for once. […]. 

Далі авторка блогу пояснює роль жестів в житті італійців та суть поняття «ітангліш», 
при цьому активно використовує італійські вкраплення: 

Now that you understand Italian hand gestures, because you learned from male models…
we can move on to more important things, like Itanglish! What is Itanglish, you may ask? Allora 
(well)…it’s the combo of using English and Italian, like I have already been doing throughout 
this blog post. I fi gure since my brain thinks in Itanglish, I might as well write in Itanglish, so 
scusatemi for all of the rando italian words and English slang, my brain is a bit pazzo (crazy).

Авторка блогу дає кілька прикладів з ітангліш, додаючи синоніми, як до слів в ан-
глійській, так і в італійській мові.

Наприклад, італійською: allora/ma, pero`/quindi, percio, dunque/comunque/cioe` (ан-
глійською: well/but/therefore/however/that is, like)

Allora, I wanted to go out, ma I don’t have any good shoes to wear. Comunque, i think i’ll 
go buy a pair at H&M. Everything at H&M is on sale right now, quindi I don’t need to feel bad 
about buying two pairs, cioe` if I should I fi nd a lot of cute ones.

Ішими прикладами ітангліш можуть слугувати такі:
Hella buon (hella good). Наприклад: Zayum, that pasta is hella buon.
Ciao, bitchez/Felicia. Наприклад при прощанні: Gotta go! ciao, bitchez!! Ciao, Felicia 

(зухвалий вигук, еквівалент до Bye Felicia).
Troppo + (good, much, hard, etc.). Наприклад: Ughh, life is troppo hard. I can’t handle 

all of this homework.
Spritz bitch. Spritz це італійський дуже поширений коктейль, а вираз Spritz bitch 

означає «людина без особистої думки, сіра маса, нікчема», наприклад: When an individual 
goes to the library to check Facebook. This person is a spritz bitch.

Boh – є специфічним італійським словом на позначення «незнання, невігластва». На-
приклад: Mom: How’d your test go? Me: Boh (цей вигук завжди супроводжується знизу-
ванням плечима) [8].

Отже, можна зробити висновок, що імміграція італійців до США мала вирішальний 
вплив на формування мовного феномену під назвою ітангліш. Не менше вплинув також 
національний характер італійців, який проявляється в збереженні традицій та пошанову-
ванні власних витоків і мови пращурів.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИТАНГЛИШ / ITANGLISH В 
АМЕРИКАНСКОМ ВАРИАНТЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

В статье рассматриваются предпосылки возникновения понятия «итанглиш» 
(Itanglish) как своеобразной смеси итальянского и английского языков в результате не-
скольких волн иммиграции итальянцев в США. В статье уточняется сущность понятия 
«итанглиш». Немало внимания уделено освещению процесса итальянской эмиграции, 
что имело решающее значение для формирования итанглиш. В частности, предостав-
ляется историческая справка четырех волн иммиграции итальянцев в США. Статья 
также иллюстрирует на основе подборки из современных электронных источников 
примеры употребления итанглиш в современном английском языке США.

Ключевые слова: итанглиш, иммиграция, итало-американец, этнос, культура.
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PREREQUISITES OF BACKGROUND 
OF ITANGLISH IN AMERICAN ENGLISH

The article deals with the background of the term «Itanhlish» (Itanglish) as a kind of mix-
ture of Italian and English as a result of several waves of immigration of Italians to the United 
States. The paper clarifi es the defi nition of «Itanhlish». Much attention is paid to the Italian 
immigration process, which was crucial for the formation of Itanglish. In particular, historical 
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information concerning four waves of Italian immigration to the United States is given. The 
article also illustrates some of the Itanglish examples used in modern American English elec-
tronic resources.

Key words: Itanglish, immigration, Italian American, ethnic group, culture.
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ФОРМУВАННЯ СПІЛЬНОГО ЛЕКСИЧНОГО ФОНДУ МОВ НАРОДІВ СРСР 
ЯК ЗАСІБ ЇХ УНІФІКАЦІЇ ЗА РОСІЙСЬКИМ ЗРАЗКОМ

У статті розглянуто особливості формування спільного лексичного фонду мов на-
родів СРСР та його склад. Визначено роль російської мови у цьому процесі та схарак-
теризовано його наслідки для функціонування національних мов Радянського Союзу, зо-
крема української. Встановлено, що формування спільного лексичного фонду було одним 
із виявів русифікаторської політики, спрямованої на уніфікацію та асиміляцію мов, їх 
зближення з російською мовою.

Ключові слова: спільний лексичний фонд, мовна політика, лексичні запозичення, 
термінологічна лексика, двомовність.

У теорії та практиці радянського мовного будівництва обґрунтовувався принцип рів-
ноправності національних мов, підвищення їхньої ролі у житті та діяльності суспільства 
з огляду на активізацію народних мас у різних сферах суспільного життя. Водночас на-
голошувалося, що в умовах багатонаціональної держави, де розвиток народів іде шляхом 
постійного зближення, створюється особлива мовна спільнота, більш широка, ніж спіль-
нота національної мови, яка охоплює й національні мовні, й територіальні, й економічні 
та культурні особливості різних націй [13, с. 35–36]. Тому важливою тенденцією мовного 
життя народів Радянського Союзу визнавалася поява спільних рис у лексиці, терміноло-
гії, фразеології, словотворі, синтаксичній будові їхніх мов. 

Особливо помітними результати «зближення» були у словниковому складі, що дава-
ло змогу радянським мовознавцям констатувати формування спільного лексичного фон-
ду мов народів СРСР. Пропагандивні тези спочатку про необхідність формування спіль-
ного лексичного фонду «братніх» мов, а через кілька десятиліть – про його сформова-
ність були відображенням одного з провідних завдань радянської мовної політики, яка на 
практиці зводилася до уніфікації та асиміляції мов і культур народів союзних республік. 

Питання мовної політики завжди привертали до себе пильну увагу дослідників. 
До кінця 80-х років XX ст. ґрунтовні дослідження різних аспектів мовної політики в 
Україні проводили українські вчені, які працювали в діаспорі: Ю. Шевельов, В. Чаплен-
ко, Р. Смаль-Стоцький та С. Караванський. У пострадянський період студії в цій галузі 
були продовжені в Україні у працях Б. Ажнюка, В. Демченка, В. Кубайчука, О. Куця, 
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Л. Масенко, Л. Панасюка, О. Пономарева, О. Сербенської, Л. Ставицької, О. Тараненка, 
О. Ткаченка, О. Чередниченка, І. Ющука та ін. Зокрема, специфіку радянської мовної 
політики розглядають у своїх працях Ю. Шевельов [23] і С. Караванський [14; 15]; іс-
торичний аналіз мовної політики, що проводилася на території України, містить праця 
Л. Біланюк [25]; проблеми державного регулювання мовної діяльності в умовах Радян-
ського Союзу, взаємозв’язку мови та ідеології вивчають О. Калиновська [11; 12], Г. Мін-
чак [19] та Г. Яворська [24]; аналіз асиміляційної мовної політики комуністичного режи-
му в Україні та її наслідків здійснено у працях Ю. Шевельова та Л. Масенко [17; 18; 23]. 

Актуальність проблем взаємодії національних мов у межах однієї держави, їх 
взаємозв’язку із суспільством, механізмів реалізації державної мовної політики, а також 
відсутність сучасних наукових праць, які б стосувалися такого аспекту радянської мовної 
політики, як формування спільного лексичного фонду мов народів СРСР, зумовила вибір 
теми нашого дослідження.

Мета статті – розглянути особливості формування спільного лексичного фонду мов 
народів СРСР на основі аналізу лінгвістичних праць радянського періоду, присвячених 
характеристиці мовної ситуації в СРСР, висвітлити роль у цьому процесі російської мови 
та розкрити його наслідки, насамперед для функціонування української мови.

Створення спільного лексичного фонду мов народів СРСР, за твердженням радян-
ських мовознавців, було яскравим виявом процесу розквіту мов соціалістичних націй 
на основі їх взаємодії та взаємозбагачення [20, с. 59]. Цьому сприяли «небувала інтен-
сифікація економічного, політичного і культурного життя в країні, створення умов для 
розвитку, дружби, співробітництва і взаємодопомоги народів, створення писемності для 
раніше неписьменних народів, ліквідація неграмотності в країні…, бурхливий розвиток 
науки, техніки, мистецтва, літератури, величезна культурно-просвітницька робота…» [5, 
с. 117]. «Життєво важливим» результатом взаємодії національних мов стала активізація 
тенденцій мовної інтернаціоналізації, що охопили їхній словниковий склад та мали сво-
їм наслідком формування спільного лексичного фонду. 

Курс на широке впровадження інтернаціоналізмів та формування спільного лексич-
ного фонду мов народів СРСР був узятий у радянському мовознавстві ще в 30-х роках 
XX ст. і лишався незмінним упродовж усього періоду існування Радянського Союзу [17, 
с. 46, 53, 73]. А вже з кінця 60-х років у працях, присвячених питанням мовної політики 
у Радянському Союзі, про сформованість спільного лексичного фонду йдеться як про 
доконаний факт [9, с. 119; 10, с. 5; 20, с. 51]. Його вироблення пов’язують із постанням 
«у процесі будівництва соціалізму» нової історичної спільноти людей – радянського на-
роду [20, с. 54]. 

Як зазначали дослідники, до складу спільного лексичного фонду мов народів СРСР 
входили слова з найрізноманітніших сфер життя. Зокрема, Ю. Дешерієв та І. Протченко 
розмежовували спільний словниковий фонд максимального та мінімального складу. До 
його максимального складу вони відносили лексичні елементи, що стосуються: суспіль-
но-політичного життя; термінології суспільних наук; термінології природничих наук; 
термінології технічних наук; різних галузей промисловості; різних галузей сільського 
господарства; особливостей домашнього побуту, одягу, взуття тощо; топоніміки; етно-
німіки та ономастики; міжнародного життя і т. ін. [5, с. 163]. Спільний лексичний фонд, 
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обмежений тільки суспільно-політичною і науково-технічною термінологією, дослідни-
ки розглядають як фонд мінімального складу. 

До ознак, що характеризують одиниці спільного лексичного фонду, мовознавці за-
раховують, по-перше, наявність спільної вихідної основи фономорфологічної структури 
слова і, по-друге, ідентичне або близьке значення цього слова у більшості літературних 
мов СРСР. Наприклад, у російській мові социализм, в латиській – socialisnis, у грузин-
ській – социализми, в естонській – sotsialism, у литовській – socializmas; у російській мові 
физический, в українській – фізичний, у молдавській – физикэ, в чуваській – физикалла, 
у бурятській – физическа, в мордовській – физический [5, с. 166].

Для взаємодії мов у радянській державі характерним був, так би мовити, своєрід-
ний «розподіл праці». Пропаговані «благотворний взаємовплив» та «взаємозбагачення» 
забезпечувалися засобами російської мови, якій відводилася провідна роль у створенні 
спільного лексичного фонду. 

З самого початку російська мова займала домінантне становище серед мов СРСР: 
«Будучи мовою найбільш розвинутої нації, яка очолила революційні перетворення в кра-
їні і заслужила любов та повагу всіх інших народів, російська мова почала, природно, пе-
ретворюватися на мову спілкування і співпраці всіх народів соціалістичної держави…» 
[9, с. 115]. У лінгвістичній літературі постійно наголошувалося на тому, що народи Ра-
дянського Союзу обрали російську мову на цю роль цілком свідомо і добровільно. Також 
зазначалося, що ще до революційних подій народи Росії прагнули до оволодіння нею, як 
«світлом, що несе знання» [10, с. 4]. А в умовах нового державного ладу вона була зве-
дена на п’єдестал як «могутній засіб єднання вільнолюбних народів багатонаціональної 
держави в їхній боротьбі за соціальні та національні права», «чинник інтернаціоналізації 
радянського суспільства, …формування нової історичної спільноти людей – радянського 
народу» [20, с. 9, 98], засіб «обміну досвідом комуністичного будівництва, …долучення 
кожної нації до культури і досягнень інших націй, насамперед, до революційних тради-
цій і багатої культури російського народу, до оригіналів безсмертних творів В.І. Леніна, 
до шедеврів російської і світової культури, до праць учених, котрі розвивають найпере-
довішу в світі науку і техніку» [8, с. 19]. Починаючи з 60-х років XX ст., виняткова роль 
російської мови у Радянському Союзі підкріплюється тезою про неї як «другу рідну» для 
всіх народів СРСР, що була проголошена в доповіді М. Хрущова на XXII з’їзді КПРС і 
згодом набула поширення в науковій літературі та засобах масової інформації. 

Відповідно головним джерелом творення спільного лексичного фонду мов народів 
СРСР була саме «мова міжнаціонального спілкування». Формування такої міжмовної 
лексичної спільності під впливом російської мови відзначав ще В. Виноградов: «Поді-
бності і відповідності у мовах Країни Рад, зумовлені дією російської мови, виявляються: 
1) у розширенні сфери впливу російських, особливо нових, радянських виразів, у каль-
куванні їх; 2) у стрімкому поширенні радянізмів, у їх русі з однієї мови до іншої; 3) у 
засвоєнні основного фонду інтернаціональної лексики через посередництво російської 
мови; 4) взагалі в посиленій тенденції до мовної інтернаціоналізації, особливо до радян-
ської мовної інтернаціоналізації» [3, с. 165–166]. 

Спільний лексичний фонд вибудовувався з лексичних одиниць, запозичених у гото-
вому вигляді з російської мови, – це були як росіянізми, тобто слова, створені на ґрун-
ті російської мови з власне російських словотворчих компонентів (наприклад колгосп, 
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колгоспник, фронтовик, комсомол, тепловоз, космонавт, бригадир, ударник, передовик, 
політрук, соратник, стахановець), так і слова з інших мов, які потрапляли до мов наро-
дів СРСР за посередництва російської мови (соціалізм, комунізм, революція, інтернаціо-
нал, радіо, телевізор, комбайн, агрегат, конференція, консультація, професор, буржуа-
зія, клас, організація, індустрія, синтез тощо). 

У лінгвістичних працях ці слова почали називати «інтернаціональними радянізма-
ми» [10, с. 13]. Вони становили основу спільного лексичного фонду мов народів СРСР. 
Багато інтернаціональних радянізмів було серед назв осіб – «будівників нового суспіль-
ства», а особливо значний відсоток такої лексики був у складі суспільно-політичної, со-
ціально-економічної, науково-технічної, навчально-педагогічної, виробничої та іншої 
термінології. За підрахунками дослідників, термінологічні запозичення з російської 
мови і через неї з інших мов у більшості мовах радянських народів становили 70–80% 
від усіх термінів [9, с. 116]. Засвоювалися вони різними мовами фактично без будь-яких 
змін. Це пояснювалося вимогою мінімальних розходжень у галузі поповнення лексико-
нів національних мов новими термінами, що мало сприяти «упорядкуванню та зближен-
ню» термінологічних систем різних мов з подальшою їх уніфікацією [2, с. 26; 4, с. 108; 5, 
с. 135; 7, с. 134]. На думку мовознавців, саме ці слова найвиразніше відбивали міжмовні 
взаємини й закономірності розвитку мов народів Радянського Союзу [21, с. 267], а за-
вдяки їх вживанню у впливових творах, центральних газетах, відомих журналах, пере-
кладній літературі та закріпленню у мовних і енциклопедичних словниках вони швидко 
ставали загальновідомими. 

Якщо з російської мови до спільного лексичного фонду входило безліч спеціаль-
них термінів з різних галузей знання, то запозичення з інших національних мов СРСР, 
які поширювалися теж через російську мову, охоплювали здебільшого етнографічно-
побутову сферу, наприклад з тюркських мов: аул, кунак, юрта, карагач, мулла, мечеть 
тощо. Г. Їжакевич розподіляє лексичні одиниці, запозичені з мов народів СРСР, на такі 
тематичні групи: лексика державного та адміністративного управління (тюркськ. курул-
тай; якутськ. улус, наслег); назви осіб за різними ознаками (казахськ. акин; тюркськ. 
аксакал, дехкан, басмач, батир); назви тварин (татарськ. бурундук; казахськ. тулпар; 
тюркськ. джейран); рослин (тюркськ. алича, кок-сагиз, тау-сагиз); населених пунктів 
і будівель (чукотськ. яранга; молдавськ. каса; тюркськ. кишлак; удмуртськ. чум); їжі, 
напоїв (казахськ., киргизьк. беш-бармак, бесбармак; тюркськ. айран, кумис); музичних 
інструментів і танців (грузинськ. чонгури; молдавськ. молдовеняска; тюркськ. кобиз, 
домбра) [10, с. 11–12]. З української мови до спільного словникового фонду увійшли 
слова п’ятисотниця – колгоспниця, яка збирала по 500 центнерів буряку з гектара, ти-
сячниця – передова робітниця або колгоспниця, яка виробляла рекордну норму в тисячах 
одиниць, хата-лабораторія, хлібороб, вареники, бублики, черевички, косовиця, пасіка, 
парубок та деякі інші [9, с. 113; 10, с. 13]. Також з національних мов запозичалися назви 
міст, сіл, місцевостей, народів, особисті імена тощо. 

До спільного лексичного фонду слова з мов народів СРСР потрапляли переважно 
через художню та публіцистичну літературу. Однак потрібно зазначити, що більшість із 
них не стали загальновживаними у мовах Радянського Союзу, оскільки стосувалися пе-
реважно соціально-побутової сторони життя того чи іншого народу і мали вузьку сферу 
побутування.
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Лексична уніфікація відбувалася також шляхом поширення в національних мовах 
слів і словосполучень, створених за моделями російської мови (кальок). Спосіб каль-
кування передбачав засвоєння значення та принципу організації лексичної одиниці, що 
передавалося засобами певної мови. Наприклад, кальками з російської в українській 
мові є землевласник (російськ. землевладелец), співробітник (сотрудник), відмінник 
(отличник), п’ятирічка (пятилетка), партосередок (партячейка), обліковець (учетчик), 
лічильник (счетчик), вантажообіг (грузооборот) тощо. Шляхом запозичень словотвор-
чих моделей російської мови створювалася науково-технічна термінологія, інша спе-
ціальна лексика, термінологічні словосполучення: крокуючий екскаватор (шагающий 
экскаватор), цивільна оборона (гражданская оборона), променева хвороба (лучевая бо-
лезнь) тощо [21, с. 269].

Калькування позитивно оцінювалося радянськими мовознавцями: «Без перебіль-
шення можна сказати, що переважна більшість радянських новотворів, які виникали на 
лексичній базі мов народів СРСР, передусім на основі мови міжнаціонального спілкуван-
ня – російської, трансформувалися в лексичну скарбницю… шляхом калькування, тобто 
повного чи часткового перекладу складових частин запозиченого слова» [21, с. 268]. Від-
значалося, що калькування з російської та з інших мов народів СРСР – спільне явище для 
всіх національних мов Радянського Союзу [10, с. 9]. За висловом А. Білецького, кальки – 
це теж інтернаціоналізми, лише «переодягнені у національний одяг» [1, с. 69].

Дослідники спільного лексичного фонду мов народів СРСР були переконані, що це про-
гресивне явище і що надалі він буде поповнюватися та зміцнюватися, оскільки розвивається 
у цілковитій відповідності до тенденцій зближення всіх націй та народностей Радянського 
Союзу. Передбачалося, що спільний лексичний фонд, який сформувався як результат взаємо-
дії національних мов та особливо їх взаємодії з російською мовою, буде постійно зростати за 
рахунок появи нових понять, пов’язаних з розвитком науки, техніки та культури. 

Теза про провідну роль російської мови у створенні спільного лексичного фонду час-
то супроводжувалася твердженнями про безкорисливу допомогу російського народу всім 
іншим націям та народностям, про російську мову, яка щедро ділиться своїми скарбами 
з іншими мовами, та водночас про те, що вона в жодному разі не витісняє і не асимілює 
мови радянських республік, а сприяє їхньому вдосконаленню. «Російська мова нікому не 
нав’язується, до того ж вона – одна з найбільш розвинутих та поширених мов світу – і не 
потребує цього. Питання про мову майбутнього вирішить саме людство», – зазначено в 
одній із розглянутих праць [5, с. 304]. 

Поширення російської мови як мови міжнаціонального спілкування і використання 
її разом з рідною мовою у всіх сферах суспільного та побутового життя населення вело 
до інтенсивного розвитку двомовності. За офіційними даними, російська мова з кожним 
роком ставала «другою рідною» для дедалі більшої кількості громадян неросійських на-
ціональностей. На початок 1980-х років відсоток осіб, які вважали російську мову своєю 
рідною, коливався в межах 55–60% від загальної чисельності населення СРСР [9, с. 150]. 
Радянські дослідники кваліфікували явище двомовності як головну перспективну тен-
денцію мовного життя в СРСР, що має «величезне позитивне значення, оскільки сприяє 
зближенню, взаємному збагаченню і співпраці» [8, с. 21]. 

Насправді ж за такими оптимістичними заявками крилася тривожна ситуація в 
мовному житті народів СРСР – національні мови у багатьох сферах соціального життя 
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поступалися своїми позиціями російській, а тому ані про рівноправний розвиток мов, 
ні про їх рівноправне вживання не могло бути й мови. За словами В. Чапленка, «…дво-
мовність народу в його країні – це ознака його національного поневолення. А крім того, 
двомовність – це переходовий етап до зникнення однієї з тих мов, що конкурують», «…
переходовий етап до одномовності, тобто в умовах Радянського Союзу – до остаточної 
русифікації» [22, с. 57, 112]. 

Одним із негативних наслідків такої мовної політики, зокрема в українській мові, 
була відсутність повноцінних перекладних словників західноєвропейських мов, що по-
яснювалося наявністю відповідних російських словників. Видавали тільки невеликі за 
обсягом перекладні словники, необхідні для шкільного навчання. Вважалося, що люди-
на, яка володіє рідною та російською мовою, могла цілком задовольнити свої потреби у 
перекладі, користуючись російськими словниками.

Справжня суть мовних процесів у Радянському Союзі полягала у нівелюванні само-
бутніх рис національних мов, позбавленні їх можливості вільно розвиватися, наближенні 
до «мови Леніна та Сталіна». Формування спільного лексичного фонду виявлялося у 
штучному насадженні в мовах народів СРСР російських лексичних запозичень, навіть у 
тих випадках, коли вони були непотрібними, оскільки в мові існували свої національні 
відповідники. Найбільших утисків за таких умов зазнали українська і білоруська мови, 
які через свою спорідненість із російською значно полегшували завдання зближення 
мов. Так, за словами В. Коломієць, основний склад післявоєнних неологізмів української 
та білоруської мов утворюють запозичення і кальки з російської мови. Їх активне впро-
вадження дослідниця пояснює тим, що вони є «виразниками нових відтінків значень, не 
властивих місцевим мовним відповідникам», або «звучними однослівними виразниками 
значень, які в даній мові передаються словосполученнями», і наводить приклади таких 
неологізмів – насправді типових російських форм, – що «збагатили» лексичний склад 
української мови: цілинник, фарцовка, автопоїлка, автокормушка, крупнопанельний, 
крупноблочний тощо [16, с. 21].

Неможливість вільних запозичень та новотворів збіднювала національні мови і галь-
мувала їхній розвиток, а засмічення мов росіянізмами робило їх неповноцінними, залеж-
ними від мови «передової нації країни» та вело до їх суржикізації. 

За російським зразком було уніфіковано діловий та науковий стилі мов народів 
СРСР, оскільки встановилася тенденція до використання ділової лексики, спільної з ро-
сійською, та до впровадження нових термінів за посередництва російської мови. Між-
народні терміни прищеплювалися в національних мовах у російській вимові без присто-
сування до їхніх граматичних та інших особливостей. В Україні всі напрацювання укра-
їнських лексикологів 1920-х років у царині термінотворення визнавалися штучними, 
шкідливими та націоналістичними, відповідно всю термінологічну лексику, створену на 
власномовній основі, було вилучено зі словників та з ужитку, а натомість впроваджува-
лися лексичні одиниці спільного лексичного фонду, тобто терміни, прямо перенесені з 
російської мови або створені за їхніми зразками. Як наслідок, за роки радянської влади 
українською мовою практично не перекладалися класики світової філософської, соціо-
логічної та економічної думки, що, як зазначає О. Забужко, свідчить не лише про неви-
робленість відповідної термінології, а відмирання «у цілому українському менталітеті 
щонаймасштабнішого – катеґоріального – рівня мислення» [6, с. 121].
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Сотні питомих мовних форм зникали з ужитку, а на їх місце запроваджувалися каль-
ковані з російської. Наводячи приклади калькованої лексики, у своїй праці «Пошук укра-
їнського слова, або боротьба за національне «Я» С. Караванський зазначає, що «список 
таких форм не вмістився б і в кількох статтях» (наприклад болезаспокійливий, гостроко-
нечний, лихоманити, променезаломлювання, співумисник, невідв’язний тощо) [14, с. 203, 
205]. Практика калькування, на жаль, не зупинилася й досі. І саме їй ми «завдячуємо» 
поширеним нині словесним покручам на зразок багаточисельний, взаємовідносини, все-
охоплюючий, найкращим чином, міроприємство, на протязі, прийняти міри, прийняти 
участь та ін., шкода від уживання яких є очевидною, оскільки «загальновідомо, що ши-
роке використання кальок прищеплює мові чужі для неї закони словотворення і загрожує 
збереженню її внутрішньої самобутності» [17, с. 53].

 Отже, формування спільного лексичного фонду мов народів СРСР було одним із ви-
явів русифікаторської мовної політики Радянського Союзу. Під гаслами взаємозбагачен-
ня мов реалізовувалася настанова на їх зближення з російською мовою, що виявлялося 
в уніфікації лексичних систем, насаджуванні невластивих їм чужих словесних форм та 
словотворчих принципів. Наслідками таких процесів стало засилля російської мови у 
всіх сферах суспільного життя союзних республік, невиробленість питомої наукової тер-
мінології, перенаповнення словників російськомовними запозиченнями та численними 
кальками за наявності власних лексичних ресурсів, значне поширення суржику, затрим-
ка формування деяких функціональних стилів національних мов.

Перспективами подальшого дослідження є поглиблене вивчення питань взаємодії 
мови та суспільства, зокрема в Україні на сучасному етапі, та дослідження змін у лексич-
ному складі мови, які відбуваються під впливом екстралінгвальних чинників.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕГО ЛЕКСИЧЕСКОГО ФОНДА ЯЗЫКОВ НАРОДОВ 
СССР КАК СРЕДСТВО ИХ УНИФИКАЦИИ ПО РОССИЙСКОМУ ОБРАЗЦУ
В статье рассмотрены особенности формирования общего лексического фонда 

языков народов СССР и его состав. Определена роль русского языка в этом процессе и 
охарактеризованы его последствия для функционирования национальных языков Совет-
ского Союза, в частности украинского. Установлено, что формирование общего лекси-
ческого фонда было одним из проявлений русификаторской политики, направленной на 
унификацию и ассимиляцию языков, их сближение с русским языком.

Ключевые слова: общий лексический фонд, языковая политика, лексические заим-
ствования, терминологическая лексика, двуязычие.
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FORMATION OF THE COMMON LEXICAL FUND OF THE LANGUAGES 
OF THE PEOPLES OF THE USSR AS A MEANS OF THEIR UNIFICATION 

ON THE RUSSIAN MODEL
The investigation is mainly focused on the essence of the Soviet language policy. It is aimed 

at considering the peculiarities of the formation of the common lexical fund of the languages of 
the peoples of the USSR and its composition based on the analysis of the linguistic works of the 
Soviet period, to disclose the role of the Russian language in this process and its implications 
for the functioning of the national languages of the Soviet Union, Ukrainian in particular. The 
relevance of the problems of the interaction of national languages within one state and the lack 
of modern scientifi c works, which concern the question of the formation of the common lexical 
fund of the languages of the Soviet peoples, led to the choice of the subject of our research. 
Descriptive method has been chosen as the best suited to this study. It is proven that the forma-
tion of the common lexical fund of the languages of the peoples of the USSR was one of the 
manifestations of the russifi cation policy of the Soviet Union aimed at the unifi cation and as-
similation of languages, their convergence with Russian. The consequences of these processes 
have become the dominance of the Russian language in all spheres of the public life of the 
former Soviet republics, the lack of specifi c national scientifi c terminology, the large number of 
Russian borrowings in the dictionaries with own lexical resources available, and the delay of 
the formation of some functional styles of national languages.

Key words: common lexical fund, language policy, lexical borrowings, terminological lexi-
con, bilingualism.
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ГРАМАТИЧНА КАТЕГОРІЯ СТАНУ ДІЄСЛОВА У КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ 
ЯПОНСЬКОЇ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ

У статті досліджено граматичну категорію стану дієслова як важливу складо-
ву японської мовної картини світу. Проаналізовано субкатегорії активного, пасивного, 
спонукального та спонукально-пасивного стану. У зв’язку з темою дослідження увага 
приділяється також категорії перехідності/неперехідності дієслова в японській мові.

Ключові слова: граматичний стан дієслова, мовна картина світу, суб’єкт, об’єкт, 
активний стан, пасивний стан, спонукальний стан, спонукально-пасивний стан, пере-
хідне дієслово, неперехідне дієслово.

Як відомо, стан дієслова є граматичною категорією, що виражає відношення процесу 
до суб’єкта й об’єкта. У деяких мовах категорія стану дієслова відсутня. Кількість опо-
зицій стану дієслова також варіюється залежно від типу мови та підходу до його кваліфі-
кації. Найбільш стандартною вважається опозиція активного й пасивного стану дієслова, 
яка розмежовується залежно від позиції в реченні суб’єкта та прямого об’єкта дії: якщо 
суб’єкт займає позицію підмета, а об’єкт – додатка, то стан дієслова є активним; якщо 
об’єкт перебуває на позиції підмета, а суб’єкт займає позицію агентивного додатка, стан 
дієслова є пасивним. Перехідність дієслова при цьому нейтралізується [4: 577]. Якщо ж 
говорити про категорію стану дієслова у сучасній японській мові, то деякі із наведених 
тверджень є справедливими і для цієї національної мови, інші – справджуються част-
ково. Однак виходити потрібно з того, що підсистема граматичного стану в японській 
мові є масштабною й розгалуженою, а актуальне використання форм стану в сучасній 
мовленнєвій практиці потребує ґрунтовного дослідження, без якого важко уявити собі 
плідне та всебічне вивчення японської мовної картини світу. Це, насамперед, і зумовлює 
актуальність нашої наукової розробки. Проте, як не дивно, існують причини того, що 
категорія стану дієслова подекуди відходить на другий план у мовознавчих студіях.

Розмірковуючи над причинами відсутності у лінгвістів особливого інтересу до ка-
тегорії стану тривалий час, визначний психолог Дж. Р. Кантор наводить таку низку про-
блемних моментів: 1) відсутність чітко визначених суб’єкта й об’єкта; 2) інтерференція 
у суб’єктно-об’єктних відношеннях; 3) транспозиція суб’єкта й об’єкта; 4) відсутність 
об’єкта; 5) наявність двох об’єктів; 6) відсутність суб’єкта; 7) проміжний стан [5: 262-
264]. Існування деяких із наведених проблем можна простежити і на матеріалі сучасної 
японської мови.

1) Перед тим, як перейти безпосередньо до аналізу кожної із субкатегорій дієслів-
ної категорії стану в японській мові, слід коротко зупинитися на категорії перехідності/
неперехідності дієслова (動詞の自他 /до:ші-но джіта/), оскільки проблеми інтерпрета-
ції речень із пасивом, каузативом, пасивним каузативом тощо беруть свій початок саме 
звідси. Класичне й найпростіше розуміння цієї категорії полягає в тому, що дія, виражена 
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перехідним дієсловом, переходить на об’єкт; неперехідне ж дієслово такої властивості не 
має. Об’єкт, на який переходить дія, зазвичай, маркується в японській мові відмінковим 
показником を /о/. Констатувати перехід дії на об’єкт пропонується, зокрема, за наяв-
ністю згаданого відмінкового показника або за можливістю утворити форму прямого 
пасиву. Залежно від критерію, що береться за основу, підходи до інтерпретації можуть 
суттєво різнитися. Так, наприклад, вважається, що перехідне дієслово міняється на не-
перехідне за умови зміни синтаксичних позицій, а саме – прямий додаток трансфор-
мується у рематичний підмет (показник を /о/ змінюється на показник が /ґа/): (1) 花
子がローソクの火を消した。 Ханако загасила вогник свічки → ローソクの火が消え
た。 Вогник свічки згас. За такого підходу з орієнтуванням на синтаксичний критерій, 
спостерігається також урахування критерію морфологічного. Як результат, виводяться 
доволі стрункі, на перший погляд, трансформаційні правила: закінчення дієслів 1-ї ді-
євідміни – у змінюється на – еру (при цьому отримуємо дієслово 2-ї дієвідміни: あく 
→ あける); закінчення дієслів 1-ї дієвідміни – ру змінюється на – су (なおる → なお
す); закінчення дієслів 2-ї дієвідміни – еру змінюється на – асу (при цьому отримуємо 
дієслово 1-ї дієвідміни: こげる → こがす) тощо. Проте, слід мати на увазі те, що, зо-
крема, закінчення – у, окрім – еру, може перетворитися й на – асу (うごく → うごか
す), а – еру, окрім згаданого вище – асу, може дати ще й – у (おれる → おる) [6: 196]. 
Отже, як бачимо, суто морфологічний (дериваційний) критерій не може бути покладений 
в основу механізму інтерпретації перехідності/неперехідності японських дієслів. Конче 
необхідно орієнтуватися на синтаксичні позиції, а відтак – і на будову речення в цілому, 
не випускаючи із поля зору формальні засоби вираження граматичного стану. Що ж до 
проблеми вибору відповідного дієслова при продукуванні висловлювання, то вона пере-
буває не стільки у площині граматики, скільки у площині лексикології, і перехідні та не-
перехідні дієслова рекомендується, насамперед, запам’ятовувати парами [8: 228-229], не 
нехтуючи при цьому, щоправда, й особливостями їх актуального використання. Причина 
цього стає зрозумілою, якщо підійти до розгляду проблеми з когнітивної точки зору. Так, 
зокрема, потрібно чітко усвідомлювати, що речення з перехідним дієсловом (他動詞文 /
тадо:шібун/) та речення з неперехідним дієсловом (自動詞文 /джідо:шібун/), що складає 
пару до відповідного перехідного, описують не зовсім один і той самий факт дійсності. 
Згадаймо хоча б наведений вище приклад трансформації (1): свідома дія Ханако, яка за-
гасила вогник свічки, навряд чи викличе у когось бажання негайно запалити ту свічку 
знову. Якщо ж вогник згас сам, вірогідно, свічку потрібно знову запалити. Більш того, 
іноді перехід від 自動詞文 до 他動詞文 і навпаки взагалі неможливий: (2) 自動車が右
に曲がる。 Автомобіль повертає праворуч × 自動車を右に曲げる。 ≈ Згинати авто-
мобіль праворуч (?) [6: 197]. Цей факт наштовхує на таку думку: попри те, що перехідні 
дієслова так чи інакше асоціативно пов’язані зі своїми неперехідними відповідниками, 
синтаксичні моделі, до складу яких входять ці дієслова, навряд чи існують у мовній 
свідомості парами, оскільки слугують для репрезентації дещо відмінних, а то й зовсім 
різних фрагментів позамовної дійсності. Те саме безпосередньо стосується й опозицій 
активного та неактивних станів, що може бути успішно продемонстровано на матеріалі 
сучасної японської мови. До виконання цього завдання ми, власне, й переходимо, а на-
голошувати при цьому будемо, по-перше, на облігаторному, а не факультативному ха-
рактері актуального використання формальних засобів вираження граматичного стану; 
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по-друге, на значущості для японської лінгвокультури категорії граматичного стану як 
однієї з її головних характерних особливостей.

Схематично підсистему стану в японській мові можна представити так: 1) активний 
(дійсний, прямий) стан (能動態 /но:до:тай/); 2) пасивний стан (受動態 /джюдо:тай/); 
3) спонукальний стан (каузатив; 使役態 /шіекітай/); 4) спонукально-пасивний стан (па-
сивний каузатив; 使役受動態 /шіекіджюдо:тай/); 5) потенційний стан (可能態 /кано:тай/); 
6) спонтанний стан (自発態 /джіхацутай/) [1; 2; 3; 6; 7].

Зупинимося на перших чотирьох субкатегоріях, оскільки саме вони, на наш по-
гляд, найкраще відображають деякі важливі особливості світосприйняття представників 
японської лінгвокультури.

Активний стан виражається дієслівною словоформою без спеціальних афіксів не-
активних станів, тобто центральною, початковою формою й іншими станово-немаркова-
ними дієслівними формами: (3) 部長が社員を叱った。 Начальник відділу висварив спів-
робітника; (4) 誰かが電車の中で花子の足を踏んだ。 Хтось у поїзді наступив Ханако 
на ногу. Одразу зауважимо, що речення (3) є цілком природним для мовленнєвої практи-
ки, тоді як речення (4), будучи граматично правильним, не представляє традиційну син-
таксичну модель для опису таких ситуацій – у таких випадках, зазвичай, послуговуються 
реченнями пасивної будови.

Пасивний стан знаходить у японській мові вираження за допомогою спеціального 
афікса – れ/られ /ре/раре/: (5) 社員は部長に叱られた。 Співробітник був висварений 
начальником відділу; (6) 花子は電車の中で誰かに足を踏まれた。 Хтось у поїзді на-
ступив Ханако на ногу. Приклад (5) демонструє т. зв. прямий пасив (直接受身 /чокусе-
цуукемі/), а приклад (6) – опосередкований (間接受身 /кансецуукемі/). Якщо порівняти 
способи опису ситуації, в якій начальник висварив співробітника, за допомогою активної 
та пасивної форм, то перший випадок буде більш природним, скажімо, для української 
лінгвокультури, а другий – для японської. Це пояснюється наявністю в японській лінг-
вокультурі тенденції дотримуватися єдності центру уваги (視点統一 /шітен то:іцу/), що 
є важливою передумовою активного функціонування категорії стану в японській мові. 
На відміну від дійсного стану, речення пасивної будови використовуються для мовної 
репрезентації ситуацій, в яких увага сфокусована не на діячеві, а на об’єкті дії, причому 
така репрезентація не є факультативною. Цим, вірогідно, можна пояснити також існуван-
ня окрім прямого пасиву ще й опосередкованого. У багатьох інших мовах, зокрема й в 
українській, конструкцій опосередкованого пасиву не існує.

Продовжуючи компаративну тему і говорячи про специфічність категорії граматич-
ного стану в японській мові, не можна не згадати того факту, що до деяких пасивних 
конструкцій дуже важко (7), а іноді навіть неможливо (8) добрати активні відповідники: 
(7) それは無理だと考えられている。 Вважається, що це неможливо; (8) 雨に降られ
て、風邪を引いてしまった。 Потрапив під дощ і застудився.

У формі пасиву майже не зустрічаються дієслова, що виражають стан і не містять 
у своїй семантиці волюнтативного компоненту. Окрім того, підметом речення пасивної 
будови порівняно рідко виступає неістота. Виняток складають випадки, коли увагу реци-
пієнта інформації бажають сфокусувати, скажімо, власне на заході, а не на його органі-
заторах, або ж окремо підкреслюється визначний факт, стан, властивість тощо: (9) 卒業
式は3月14日に行われる。 Випускна церемонія відбудеться 14 березня; (10) 源氏物語は
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今も多くの女性に読まれている。 «Повість про принца Ґенджі» і в наші дні читають 
чимало жінок [6: 197].

Повертаючись до теми прямого та опосередкованого пасиву, насамперед зазначимо, 
що ці два різновиди розмежовуються з огляду на відношення до вихідного (непасивного) 
речення. Існує підхід, за якого до речень прямого пасиву зараховуються ті, що містять 
безпосередній об’єкт дії, наявний і у вихідному реченні: (11) 太郎が川に落ちた子犬を
助けた。 Таро врятував цуценя, що впало у річку → 川に落ちた子犬が太郎に助けられ
た。 Цуценя, що впало у річку, було врятоване Таро. Якщо ж безпосередній об’єкт дії не 
міститься у вихідному реченні, то маємо справу з опосередкованим пасивом: (12) 遠足の
日に雨が降った。 У день екскурсії ішов дощ → 生徒たちは遠足の日に雨に降られた。 
Учні потрапили під дощ у день екскурсії; (13) 花子が病院で死んだ。 Ханако померла у 
лікарні → 太郎は花子に病院で死なれた。 Таро був у розпачі від того, що Ханако по-
мерла у лікарні. Кіндаїчі Харухіко, Хаяші Окі та Шібата Такеші пропонують вважати 
опосередкованим пасивом саме такі речення, мотивуючи тим, що власне опосередкуван-
ня відбувається за рахунок мисленнєвої діяльності індивіда з наступною вербалізацією 
ставлення цього індивіда до описуваної ситуації. Об’єктивно ж, наприклад, дощ безпо-
середньо не пов’язаний з учнями, а смерть Ханако – із Таро [6: 197-198].

За іншого підходу до інтерпретації опосередкованості дії у реченнях пасивної будови 
вважається, що дія опосередковується через іще один, додатковий, об’єкт, наявний також 
у вихідному реченні: (14) 母が私の漫画の本を捨てました。 Мама викинула мій журнал 
коміксів → 私は母に漫画の本を捨てられました。 [8: 96] Я був обурений тим, що мама 
викинула мій журнал коміксів. Задля зручності, назвемо об’єкт типу «漫画の本を» (є 
об’єктом і у вихідному реченні, і у пасивному) реальним об’єктом, а об’єкт типу «私は» 
(зазнає впливу від дії тільки у пасивному реченні) – формальним об’єктом.

Зі спостережень Терамури Хідео за функціонуванням двох різновидів пасиву в япон-
ській мові можна зробити низку цікавих висновків [7: 212-217]. По-перше, задля більшої 
наочності, видатний лінгвіст пропонує на противагу до універсального поняття «動作
主 /до:сашю/ діяч» використовувати специфічне поняття «主役 /шюяку/ виконавець го-
ловної ролі». Це, на нашу думку, можна вважати одним із проявів японського бачення 
суб’єктно-об’єктних відношень, де акцент робиться на дотриманні центру уваги. По-
друге, поняття «主役» може отримувати занадто широке трактування («зазнає впливу чи 
наслідків дії, вираженої присудком») і виходити за межі субкатегорії пасиву, поширюю-
чись і на речення, в яких присудком виступають т. зв. дієслова з пасивною семантикою: 
(15) 子供たちは紙芝居のおじさんから棒飴をもらう。 Діти отримують льодяники на 
паличках від дядька, що показує виставу з картинками. Вибір між таким дієсловом та ді-
єсловом у формі пасиву – проблема надзвичайно багатогранна, а отже має стати предме-
том окремого дослідження. По-третє, у випадку прямого пасиву дія свідомо спрямована 
на об’єкт уже у вихідному (непасивному) реченні, і той об’єкт зберігається й у реченні 
пасивної будови; якщо ж пасив опосередкований, то формальний об’єкт виникає лише 
на етапі утворення речення пасивної будови, причому навіть якщо у вихідному реченні 
реального об’єкта не було.

Отже, складається таке враження, що за прямого пасиву центр уваги переміщується 
при переході від непасивного речення до пасивного, а за опосередкованого – ніби утво-
рюється тільки на етапі формування пасивного речення, позаяк саме тоді актуалізується 
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«主役». При цьому, реальний об’єкт дії може бути навіть відсутнім на обох етапах. Він 
не відіграє провідної ролі – увага сконцентрована на формальному об’єкті, який зазнає 
впливу дії, вираженої присудком, і досить часто ця дія може бути несприятливою для 
об’єкта (див. приклади (6) та (14)), у зв’язку з чим у японській лінгвістиці активно ви-
користовується робочий термін «迷惑の受身 /мейваку-но укемі/» (букв.: пасив непри-
ємностей).

Субкатегорія спонукального стану, або каузативу, існує в мові для вираження зна-
чення примусу або дозволу виконати дію: (16) 部長が社員をウクライナへ出張させた。 
Начальник відділу відрядив /змусив їхати у відрядження/ співробітника до України.

Тут потрібно знову згадати про категорію перехідності/неперехідності. Якщо при-
судок речення виражений перехідним дієсловом, то діяч (особа, якій наказують або до-
зволяють виконати дію) маркується відмінковим показником に /ні/; якщо ж у позиції 
присудка стоїть неперехідне дієслово, то діяч може позначатися як показником に /ні/, 
так і показником を /о/: (17) 息子をイギリスへ留学させます。[8: 186] Відправлю сина 
на навчання до Великої Британії; (18) 息子に好きなだけ泳がせました。 Дозволив сино-
ві плавати досхочу; (19) 娘にピアノを習わせます。 [8: 186] Моя дочка навчатиметься 
гри на фортепіано.

З прикладу (17) чітко зрозуміло, що ініціатором навчання за кордоном є мовець, а 
не його син, тоді як приклад (18) ілюструє класичний дозвіл виконати дію (це підкрес-
люється також за допомогою лексики). Приклад (19) поза контекстом не може дати уяв-
лення про наявність у діяча бажання виконати дію. Якщо ж контекстуальне оточення 
можливо проаналізувати, то відрізнити примус від дозволу не важко, як от у мікродіалозі 
про заняття з англійської мови для японців: (20) ワット先生の授業はどうですか。…厳
しいですよ。学生に絶対に日本語を使わせませんから。でも言いたいことは自由に
言わせます。 [8: 186] – Що скажете про заняття викладача Ватта? – Він доволі суво-
рий. У жодному разі не дозволяє користуватися японською мовою. Натомість, дозволяє 
вільно висловлювати те, що хочеш сказати. Приклад (20) цікавий ще й тим, що наочно 
демонструє все те ж тяжіння до дотримання центру уваги як передумову широкого вико-
ристання форм стану дієслова у мовленні: увага сфокусована на викладачі Ватті, а отже 
саме він «дозволяє» чи «не дозволяє» виконувати дії, а не, скажімо, студенти «можуть» 
(«мають право») чи «не можуть» («не мають права») щось робити.

Відмінковий показник を /о/ за неперехідних дієслів вказує на примусовий характер 
виконання дії, а діяч при цьому формально виступає прямим додатком і, на нашу думку, 
неминуче асоціюється з об’єктом дії, з інструментом у руках особи, вираженої підметом 
речення. Відмінковий показник に /ні/ за неперехідних дієслів формально репрезентує 
діяча як непрямий додаток, а особа, виражена підметом, спрямовує на діяча стимул до 
виконання дії, і у цьому випадку – це дозвіл. За перехідних дієслів діяч завжди фор-
мально виражений непрямим додатком, але стимулом до виконання дії тут може бути 
як дозвіл, так і примус. Річ у тім, що реальний об’єкт дії уже експліковано, і можливос-
ті ввести ще й формальний немає, оскільки це неодмінно призвело б до значної інтер-
ференції під час інтерпретації висловлювання. Вірогідно, саме задля уникнення такої 
інтерференції, але уже з дидактичною метою і з огляду на продукування висловлюван-
ня, фахівці у галузі навчання японської мови не подають у підручниках для початково-
го рівня синтаксичні моделі, де за присудка, вираженого неперехідним дієсловом, діяч 
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маркується відмінковим показником を /о/ [8: 186-193]. Ми вважаємо, що такий підхід 
може бути цілком виправданим з погляду лінгводидактики, але при цьому може пору-
шуватись системність у сприйнятті дієслівної категорії стану як органічної складової 
японської мовної картини світу.

Про значущість субкатегорії каузативу у мовній картині світу японців свідчить та-
кож те, що речення із каузативом можна виявити серед синтаксичних моделей, якими 
послуговується сучасний японський мовленнєвий етикет: (21) すみません。しばらく
ここに車を止めさせていただけませんか。荷物を降ろしますので。 [8: 186] Вибачте, 
можна тут припаркуватися ненадовго? Я тільки вивантажу багаж. Зауважимо, що 
тут не вжито класичну модель запиту про дозвіл «しばらくここに車を止めてもいいで
すか Чи можна тут ненадовго припаркуватися?», позаяк адресат повідомлення не по-
чувається тим, хто створює правила і може, на їх підставі, відповідати: «ええ、止めても
いいです Так, можна припаркуватися» чи «いいえ、止めてはいけません Ні, не можна 
паркуватися». Ситуації, в яких фігурує дозвіл приватного, міжособистісного характеру, 
обслуговуються саме каузативом у поєднанні з директивом.

Ми констатували поширеність категорії каузативу у мовленнєвій практиці сучасної 
Японії і коротко проаналізували її причини. Тепер необхідно сказати кілька слів про обме-
ження щодо використання цієї категорії з огляду на семантико-морфологічні особливості 
японських дієслів. Так, зокрема, деякі дієслова, що означають стан, а не дію, і не містять 
семантичного компоненту волюнтативності (有る бути наявним, 要る бути потрібним) 
ніколи не приймають форми спонукального стану. Те саме стосується дієслів у потенційній 
формі (読める могти читати, できる могти робити) – вони належать до царини потен-
ційного стану і мають свою особливу функцію. З іншого боку, слід мати на увазі, що через 
помітну дифузність граматичного значення у каузативі можуть бути імпліковані різнома-
нітні відтінки – від потужного примусу до кидання напризволяще і навіть взяття на себе 
відповідальності за результат небажаної дії, яку сам не виконував. Через це можна спо-
стерігати досить нетривіальні способи мовної репрезентації типових ситуацій, що зазна-
ли специфічного осмислення з боку мовця, і при цьому можуть використовуватися навіть 
дієслова без семантичного компонента волюнтативності: (22) コーチは選手たちを走らせ
た。 Тренер звелів, щоб гравці бігали; (23) しばらくは、こどもたちを好きなように遊ば
せた。 Певний час я не заважала дітям розважатися так, як вони того хотіли; (24) 太郎
は、花子を病院で死なせてからは、人が変わってしまった。 Таро став зовсім іншою 
людиною, відколи у лікарні з його вини померла Ханако [6: 197].

Через згадану вже не раз тенденцію дотримання центру уваги, в японській мові іс-
нує й субкатегорія спонукально-пасивного стану (пасивного каузативу): (25) 社員は部
長にウクライナへ出張させられた。 Співробітник був відряджений /змушений їхати у 
відрядження/ начальником відділу до України.

Надзвичайно ілюстративним є той факт, що попри фонетичну ускладненість фор-
мальних засобів вираження субкатегорії пасивного каузативу, представники японської 
лінгвокультури не відмовились від її активного використання, а, натомість, вдалися до 
редукції складів задля полегшення вимови: 待たせられる → 待たされる; 読ませられる 
→ 読まされる. Це зайвий раз свідчить при неабияку значущість пасивного каузативу (як 
й інших субкатегорії дієслівної категорії стану) для передачі суб’єктно-об’єктних від-
ношень в японській мові.
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ГРАММАТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ ЗАЛОГА ГЛАГОЛА В КОНТЕКСТЕ 
ИЗУЧЕНИЯ ЯПОНСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА

В статье исследована грамматическая категория залога глагола как важная со-
ставляющая японской языковой картины мира. Проанализированы подкатегории дей-
ствительного, страдательного, побудительного и побудительно-страдательного зало-
га. В связи с темой исследования внимание уделяется также категории переходности/
непереходности глагола в японском языке.

Ключевые слова: грамматический залог глагола, языковая картина мира, субъект, 
объект, действительный залог, страдательный залог, побудительный залог, побуди-
тельно-страдательный залог, переходный глагол, непреходный глагол.
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VERBAL CATEGORY OF VOICE IN THE CONTEXT OF LEARNING THE 
JAPANESE LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD

The article deals with the grammatical category of voice as an important part of the Japa-
nese language picture of the world. Subcategories of active, passive, causative and causative-
passive voice are analyzed here. Concerning the topic of research we also focus upon the 
category of transitivity of a verb in the Japanese language.

Key words: the voice of verbs, the language picture of the world, subject, object, active 
voice, passive voice, causative voice, causative-passive voice, transitive verb, intransitive verb.
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РУКОПИСНІ ЯПОНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ТА РОСІЙСЬКО-ЯПОНСЬКІ 
СЛОВНИКИ XVIII СТ.

У статті здійснено аналіз двомовних японсько-російських та російсько-японських 
словників XVIII ст. Зосереджено увагу на навчальній цінності словників, на системі 
транскрипції російської лексики знаками катакани. Виокремлені особливості тохок-
ського діалекту. 

Ключові слова: японсько-російські словники, російсько-японські словники, двомовна 
лексикографія, транскрипція, діалектна лексика Тохоку, японські мореплавці.

Рукописні японсько-російські та російсько-японські словники XVIII ст. є яскравим 
прикладом двомовної лексикографії. Так, за період з 1736 р. по кінець XVIII ст. були 
створені японським моряком Ґондзою «Новый лексикон славено-японский», «Вокабулы», 
«Краткая Грамматичка», «Предверие разговоров японского языка», «Orbis sensualium 
pictus», японцем Дайкокуя Кодаю «Русско-японский словарь», 「魯西亜語類」(«Рошіа 
ґоруі»), 「魯士亜文字集」(«Рошіа монджішю»), 「魯西亜べん語」(«Рошіа бенґо»), 
「魯西亜奇語」(«Рошіа кіґо»), 「北槎聞略」(«Хокуса бунряку»), «Канкай ібун», «Лек-
сикон российско-японский» Андрія Татарінова, «Словарь Японского языка по Российско-
му Алфавиту собранный» М. П. Рєзанова та інші.

Розгляд та аналіз цих першоджерел представляє велику лінгвістичну цінність для 
ретроспективної характеристики як японської, так і російської мов, а також є багатим 
матеріалом для досліджень в галузі історичної лексикографії, зокрема японістики у Росії 
періоду XVIII ст., а також подальшому розвитку японістики в Росії та Україні. 

У межах статті зупинимося на навчальній цінності двомовних словників, укладених 
у цей історичний проміжок. У 1705 р. у Санкт-Петербурзі наказом Петра Першого була 
започаткована перша школа японської мови, викладачами якої стали японські мореплав-
ці, які через аварію кораблів опинилися на території Російської імперії. Факт існування 
школи, за історичними даними, майже на 140 років випередив інші європейські держави 
в опануванні цієї східної мови як іноземної. Лексикографічні праці таких мореплавців, 
як Денбей, Саніма, Ґондза, Содза, Кодаю, Цудаю, Ґіхей, Сахей, Таджюро зробили ва-
гомий внесок у поширення викладання японської мови на теренах російської держави.

На особливу увагу заслуговують словники, укладені Ґондзою «Новый лексикон сла-
вено-японский» 1736-1738 р. – об’ємний та змістовий рукопис, у якому наявність елемен-
тів граматики та синтаксису японської мови підтверджує факт його використання під час 
викладання у школі. Лексична база словника нараховує 12 000 одиниць і представлена 
великою кількістю синонімів, антонімів, омонімів, безеквівалентною лексикою. 

«Вокабулы» 1736 р. – російсько-японський словник, лексичний склад нараховує 1678 
російських слів, які поділені за тематикою та представлені у 40 главах. 
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«Предверие разговоров японского языка» 1739 р. – японсько-російський розмовник, 
побудований за принципом навчального посібника для поетапного вивчення та опану-
вання граматики японської мови, розвитку навичок читання та говоріння. Лексична база 
складається з 1716 окремих слів (2388 словосполучень), які представленні у 18 главах. 
На думку Бондаренка І. П., саме цей рукопис можна вважати найпрогресивнішим для 
навчання з урахуванням факту наявності тематичного та морфологічного принципу по-
будови словникової статті, а також дидактичного принципу поступового ускладнення 
матеріалу [2: 111-114].

Окреме місце серед двомовних японсько-російських словників посідає праця япон-
ських вчених Оцукі Шіґекати та Шімури Хіроюкі «Канкай Ібун» – спогади про Росію, 
записані зі слів японських моряків, членів екіпажу «Вакамія-мару»: Цудаю, Ґіхея, Сахея, 
Таджюро [1: 47-50; 2: 164-165]. Точніше – восьмий зошит рукопису під назвою «Сло-
варь», який фактично є японсько-російським словником, що включає 11 розділів, де 632 
словарні статті подані за тематичним принципом (астрономія, географія, назви країн, 
людина, їжа, одяг, тварини, рослини тощо). Мікроструктуру словника представлено ши-
роким діапазоном діалектної та професійної лексики, архаїзмами, історизмами, а також 
певною кількістю розмовних конструкцій [2: 172-174]. На думку фахівців [2: 176], ця 
лексикографічна пам’ятка може бути названа своєрідним словарним мінімумом для іно-
земця з метою його повсякденного спілкування на побутовому рівні.

Цікавим фактом, наявним у словниках, є об’єднання мовного матеріалу по темам, що 
віддзеркалює особливості методики навчання того історичного часу, коли опанування 
іноземної мови відбувалося шляхом заучування певних мовних моделей [2: 114].

Завдяки першим спробам укладання словників була створена також система тран-
скрипції російської лексики знаками катакани, на яку свого часу звернули увагу Бонда-
ренко І. П. [1; 2], Горегляд В. Н. [4], Петрова О. П. [6]. 

А першість у розробці загальних принципів транскрипції японських слів кирилицею 
належить молодому моряку Ґондзі, який у 1729 р. опинився в Росії. У згаданих працях 
японця головною особливістю є послідовна редукція голосних [і] та [у].

Виокремлення особливостей транскрипції російської лексики знаками катакани 
може бути проведено також на основі рукописів Дайкокуя Кодаю 「魯西亜語類」(«Ро-
шіа ґоруі»), 「魯士亜文字集」(«Рошіа монджішю»), 「魯西亜べん語」(«Рошіа бенґо»), 
「魯西亜奇語」(«Рошіа кіґо»), 「北槎聞略」(«Хокуса бунряку») та зазначеній вище 
праці «Канкай ібун». Особливостями та специфікою даних словників з точки зору тран-
скрибування в них лексики у порівнянні з сучасним фонетичним записом іншомовних 
слів зазначимо наступне.

По-перше – це різниця у транскрибуванні голосних. У рукописі «Хокуса Бунряку» та 
у деяких словах у «Канкай Ібун» голосний [о] транскрибується як ヲ. Горегляд В. Н. по-
яснює даний аспект тим, що японці вивчали мову у носіїв «окающего» діалекта (Далекий 
Схід та Сибір) [4; 2: 242]. 

Транскрибування російської літери [ы] у сучасній японській транскрипції має ви-
гляд графемиイ або її маленький варіант, а після [т] і [д] транскрибується маленькими ウ
イ, після шиплячих – графемамиジ або シ. Тоді як, у рукописах «Канкай Ібун» та «Хоку-
са Бунряку» [ы] передається наступним чином [2: 245-247]:

1) エ: セロイ «сырой»,　デニヤ «дыня», メーラ «мыло»;
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2) イ, особливо у позиції після приголосного [в] на початку слова, або після [с], 
[ц]: ウイモイ «вымой»,　スイト «сыт»;

3)  графемамиジ або シ: シン «сын»,　ウシ «уши»;
4) іноді [ы] передається голосним [у]: ブーカ«бык».
Ще один аспект, який варто виділити – це наголос при транскрипції російських 

слів. У перших рукописних словниках транскрипція позначалася як і сьогодні через до-
вгу риску: メーセツ «месяц», ネーボー«небо», а при сучасному транскрибуванні япон-
ських голосних [о] та [у] знаками хіраґани використовується «додаткова» графема う: こ
うえん «парк», くうき«повітря», але іноді цей же прийом використовують і для запису 
російських слів катаканою: ペエルヲイ «первый», ムウシ «муж» [2: 250-251]. Укладачі 
рукописних словників зіткнулися з проблемою наголошеності-ненаголошеності в росій-
ській мові, зокрема в «Канкай Ібун» спостерігається диференціація ненаголошеного [у] 
та часте заміщення його на [о]: ガストカ «краватка», ウートル «вранці» [2: 254]. Це 
може бути пояснено услід за В. Н. Гореглядом [4] наближеністю російського [у] до япон-
ського [о], або, на думку О. П. Петрової [6], впливом тохокського діалекту.

По-третє, особливості японської артикуляції накладають свій відбиток на вимову 
російських голосних та приголосних, зокрема під час змішенні [р] та [л], транскрибу-
ванні палаталізованих приголосних, регресивній асиміляції та спрощенні приголосних 
[2: 256-271]. У зазначених вище рукописах [л] транскрибується як [р]: レタ«лето», ゼミ
リヤ«земля», також допомогою голосних [і], [у], [о]: スポチウ «заплатил», а іноді приго-
лосний [л] у кінці слова зовсім відсутній чи його замінюють подовженням попереднього 
голосного звука: ブーキ «булка»,　スーシャイ «слушай!» [2: 258-260].

Простежується також певна складність у передачі засобами японської абетки ката-
кани російських дзвінких приголосних. Нині для цього на письмі використовувався знак 
”ніґорі”. Проте у старих рукописах, ксилографах тощо цей знак часто опускався, що веде 
до виникнення певних неточностей у диференціації одзвінчення чи неодзвінчення при-
голосних у окремих словах, що приводить до їх спотворення [2: 153]. 

Значні труднощі виникли в укладачів перших словників під час транскрибування 
палаталізованих російських приголосних. Зокрема ця проблема постає під час запису 
приголосного у позиції перед голосною [е], оскільки у японській мові у такій позиції 
можуть знаходитися лише тверді приголосні, тому у словниках, зазвичай, палаталізація 
не відображалась взагалі [2: 256-266]. 

Отже, аналіз рукописних лексикографічних джерел XVIII ст. дає можливість виокре-
мити зміни, які відбулися в мові протягом століття. Так, співставивши «Хокуса бунряку», 
«Канкай ібун» та сучасну транскрипцію, Бондаренко І. П. дійшов висновку, що навіть 
сучасна значно удосконалена система транскрибування не може у повній мірі переда-
ти адекватно вимову багатьох слів. Навіть з урахуванням того факту, що катакана була 
створена спеціально для запису слів іншомовного походження, і до сих пір залишаються 
певні труднощі у відображенні нею вимови європейських слів [1; 2: 230-237]. Японці у 
зв’язку із особливостями своєї рідної мови, сприймають та відтворюють європейську 
лексику не так як європейці, а під час вимови часто вдаються до своїх національних мов-
них навичок, деформуючи при цьому іномовні слова [2: 238]. Аналіз словникових ста-
тей даних джерел дає також можливість виокремити точний час початку використання в 
японській лексикографії графемиヲпри записі іноземної лексики. Зокрема, можна дійти 
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висновку, що в кінці XVIII ст. у японській літературній мові приголосний [w] перед [о] 
навіть у постфіксіを почав поступово втрачатися та вимовлявся як [о], а з початку XIX 
ст. графеми ヲ та オ вже завжди передаються як [о] [2: 244-245].

На особливу увагу заслуговує також словник Андрія Татарінова «Лексикон российско-
японский» 1782 р., оскільки він вважається основним досягненням Іркутської школи та 
є першим на теренах Росії лексикографічним досвідом перекладу на японську мову [6: 
1-4]. Лексичний склад словника нараховує 977 слова, які представлені у алфавітному по-
рядку російською мовою, деякі слова записані абеткою хіраґана, а деякі кирилицею. До 
словника додається розмовник, японська азбука з транскрипцією, таблиці числівників, 
лічильних суфіксів та системи часу. Слова подані у 3 колонках: заголовна одиниця – ро-
сійський варіант; російська транскрипція японського перекладу цього слова; японський 
переклад, записаний хіраґаною. Ієрогліфів немає, що свідчить, на думку Шаліної І. В., 
про “привілей знаті” у знанні ієрогліфів [7: 149]. Мінусом «Лексикона» вважається літе-
ратурний переклад і наявність помилок, тобто, лексики, яка при перекладі не відповідає 
по значенню російським словам, а також відсутність чітко вираженої системності у тран-
скрипції: плутанина між [чи] та [жи], використання [в] замість [ф] у випадках редукції 
або слабкої фонетичної позиції, незрозумілість у використанні つ: «цу» або «цы», а інко-
ли «зу» [2: 212-213]. У словниках представлений широкий діапазон сибірських діалек-
тизмів, характерних для регіону, де укладався словник (Іркутськ): беглый (сбежавший с 
каторги), заплот (забор), тамарь (стрела с костяным наконечником). Значним є також 
прошарок морської і торгової лексики, що можна пояснити тим, що укладач був вихід-
цем із «Навігаційної школи» і що словник був націлений на встановлення контактів з 
японськими мореплавцями, рибалками та торгівцями: буер, бот, узел, матрос [6: 7-8; 7: 
151]. Автор виключив зі словникового складу лайливі, вульгарні слова та воєнну термі-
нологію, що, на думку Петрової О. П., свідчить про “дружні наміри та про серйозність”, 
з якою укладач поставився до своєї роботи [6: 8].

Особливістю цього рукопису та доказом його безсумнівної цінності є наявність япон-
ської діалектної лексики. Оскільки батьком А. Татарінова був японський моряк з регіону 
Тохоку, то аналіз словника, запропонований мовознавцями надав змогу виокремити такі 
фонетичні особливості цього діалекту XVIII ст.: 1) наказова форма дієслова: нусубась-
шаре «воруй»; 2) відсутність граматичних показників називного та знахідного відмінків; 
3) замість загальноприйнятого суфіксаへдля вказівки напрямку використовуєтьсяさ; 4) 
は、ひ、ふ、へ、ほтранскрибуються як [фа], [фи], [фу], [фэ], [фо]; 5) голосні [а] та 
[о] не відрізняються у тохокському діалекті та літературній мові, а от [і] та [е] мають ха-
рактерні відмінності, і так само як пара [о]-[у] можуть замінювати один одного; 6) голо-
сний [je], характерний для префектури Ямаґата, щось середнє між [е] та [і]: sagje «саке» 
(вино); 7) одзвінчення [к] у середині та у кінці слова: Фодоге «Бог» (яп. літ. «хотокэ»), 
рогу «шість» (яп. літ. «року»); 8) приголосний つна кінці слова вимовляється як «зу»; 
9) наявні айнські слова, які були у словниковому запасі тохокців, оскільки ті мали з ними 
постійний контакт: キッ «кицу» – «корыто»,　マキリ «магири» – «ножик»; 10) замість 
граматичної частки – desu використовується зв’язка　degozaimasu, яка вважається заста-
рілою (архаїчною) формою тохокського діалекту[6: 6-8; 7: 150; 2: 213-214]. 

Таким чином, «Лексикон» Андрія Татарінова представляє значний інтерес для 
японської історичної діалектології, а саме для виокремлення фонетичних та лексичних 
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особливостей тохокського діалекту японської мови другої половини ХVІІІ ст. Мураяма 
Шічіро на матеріалі цього «Лексикона» розробив словник діалекту Тохоку, представив-
ши слова латиницею (ромаджі) та продублювавши їх катаканою [5: 155-201].

На завершення, хотілося б навести цитату з монографії І. П. Бондаренка «Русско-
японские языковые взаимосвязи XVIII века», що “рівень володіння іноземною мовою, 
лінгвістичний талант та здібності певного білінгва є головною умовою становлення 
перших міжмовних контактів, що представлені укладеними двомовними словниками, 
авторами яких є ці самі білінгви”. Якість цих джерел обумовлює ефективність або не-
ефективність їх використання для розвитку та аналізу міжмовних контактів. Розгляд та 
аналіз цих першоджерел є невід’ємною частиною дослідження історичної лінгвістики, 
встановлення контактів та виокремлення змін, які відбулися протягом століть [2: 280].
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В статье проведен анализ двуязычных японско-русских и русско-японских словарей 
XVIII в. Особое внимание уделено учебной ценности словарей, системе транскрипции 
русской лексики знаками катаканы. Выделены особенности тохокського диалекта.
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ВИРАЖЕННЯ ГРАМАТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ АСПЕКТУАЛЬНОСТІ У 
СЛОВОТВІРНИХ АФІКСАХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Стаття присвячена дослідженню граматичної категорії аспектуальності у 
словотвірних афіксах німецької мови. Актуальність розвідки полягає у тому, що за 
відсутності граматичної категорії «вид», в німецькій мові, на відміну від багатьох 
слов’янських мов, виражена категорія аспектуальності, яка передає характер перебігу 
процесів, виражених дієсловами. У роботі розглянуто структуру та різновиди цього 
граматичного явища, висвітлено можливі способи вираження та окремо охаракте-
ризовано аспектуальні класи: на лексичному та морфологічному рівнях. На прикладах 
розглянуто аспектуальні можливості дієслівних префіксів та напівпрефіксів. Подальше 
дослідження може базуватися на розгляді аспектуальних характеристик словотвірних 
афіксів на прикладах дієслів-інновацій.

Ключові слова: аспектуальність, вид, аспектуальні класи, словотвірні афікси, 
дієслово.

Дієслово як частина мови відіграє чи не найважливішу роль у мові та мовленні. Про-
те кожна мова характеризується своїми особливостями і, відповідно, дієслова у різних 
мовах мають як спільні, так і відмінні риси. Однією з характерних рис слов’янських 
мов, яка відрізняє їх від більшості європейських, є наявність граматичної категорії виду. 
Вид, який у мовознавстві також називають аспект, вивчає наука аспектологія, яка крім 
того розглядає також можливості аспектуального вираження у мовах, де така граматична 
категорія відсутня. Актуальність цієї розвідки полягає у висвітленні аспекутуальних 
можливостей німецької мови.
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Проблеми вираження аспектуальності, зокрема також і в німецькій мові, стали на-
уковим інтересом таких вітчизняних та зарубіжних мовознавців як Є. Й. Шендельс, 
Т. В. Любченко, О. В. Нікора, С. В. Алікова, М. І. Калько та інші.

Метою написання статті є висвітлення природи аспектуальності дієслівними 
префіксами та напівпрефіксами у німецькій мові. Перед нами постали такі завдання: 
охарактеризувати особливості граматичних категорій дієслова у німецькій мові; дати 
визначення поняттям “вид” та “аспектуальність”, розкрити структуру аспектуальності; 
висвітлити природу аспектуальних класів та на прикладах дієслів німецької мови показати 
роль дієслівних префіксів та напівпрефіксів у передачі аспектуальності в німецькій мові. 

Дієслово поряд з іменником вважається основною частиною мови. Існує лише 
невелика кількість речень, в яких був би відсутній присудок виражений дієсловом (в 
німецькій мові, на відміну від української, називні речення використовуються набагато 
рідше, порівн. Це моя сестра. – Das ist meine Schwester). Як самостійній частині мови 
дієслову притаманні такі граматичні категорії: 1) час – 3 (Präsens, Präteritum, Perfekt, 
Plusquamperfekt, Futur I, Futur II ); 2) стан – 3 (Aktiv, Passiv, Stativ); 3) спосіб – 3 (Indikativ, 
Imperativ, Konjunktiv); 4) число – 2 (Singular (однина), Plural (множина)); 5) особа – по 3 
особи в однині та множині (6) [9: 14]. На відміну від української мови, в німецькій мові 
відсутня категорія виду. Такої думки дотримуються багато вчених [9; 7]. Вид – це грама-
тична категорія, що характеризує дію або стан з погляду їх тривання, становлення, роз-
гортання або цілісності, результативності, завершеності в часі [6 (1: 279)]. Вид – це так 
зване відношення дії, позначеної дієсловом до його внутрішньої межі [7: 184]. Категорія 
вид характеризує переважно слов’янські мови. Проте це не означає, що в німецькій 
мові не виражено характер протікання тієї чи іншої дії. Для цього в лінгвістичній науці 
використовується поняття аспектуальність. Аспектуальність – це складне лінгвістичне 
явище, яке складається з центральної та периферійної частин. Її основну частину, тобто 
ядро, складає саме категорія вид, (яка притаманна не всім мовам), а периферійна ча-
стина аспектуальності складається з аспектуальних класів, виражених лексичними, 
словотвірними та морфологічними засобами. Периферійна частина аспектуальності 
наявна в усіх мовах без винятку [2: 44; 6: 155]. Аспектуальні класи як представники 
периферійної аспектуальності, на відміну від її центральної частини – виду, вказують на 
характер протікання дії “приховано” [1: 70], так би мовити на підсвідомому рівні, про які 
ми дізнаємося ”між рядків”, зсередини слова або навіть речення.

На думку Є. Й. Шендельс, аспектуальні класи (периферія аспектуальності) виражені у:
1) стадіях (етапах) процесу або дії: початок, середина та кінець;
2) тривалості (незавершеності) або завершеності дії; граничність/неграничність
3) одноразовості та повторюваності дії;
4) інтенсивності дії [9: 120].
Т. В. Любченко у своїй роботі “Категорія аспектуальності в зіставному плані” 

розглядає аспектуальність крізь призму родів дієслівної дії, серед яких виокремлює 
часові (фазові), кількісні, результативні, зворотні й оцінні [9: 627].

Аспектуальність у кожному аспектуальному класі може бути виражена як у рамках 
самого дієслова, так і за його межами. У цьому випадку ми маємо справу з так званою 
внутрішньою та зовнішньою аспектуальністю. Внутрішня аспектуальність виражається 
або лексично (у семантиці дієслів), або морфологічно (за допомогою афіксів). 
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Зовнішня аспектуальність передається за допомогою інших частин мови (прислівників, 
сполучників та ін.). Якщо повернутися до поняття “вид”, то можна помітити, що ця гра-
матична категорія виражається саме внутрішньо. 

Значення кожного слова містить цілий ряд складових семантичних одиниць (ознак 
або особливостей значення), які характеризують особу, предмет або дію з усіх сторін. 
Серед таких ознак можна виокремити і дієслівну аспектуальність. Існує певна група 
дієслів, у лексичному значенні яких міститься аспектуальність, яка позначає стадії про-
цесу або дії: початок (anfangen, beginnen, starten), середину або продовження (dauern) та 
завершення (beenden, schließen, aufhören) [9: 120]. Серед префіксів або напівпрефіксів, 
які здатні передавати аспектуальне значення етапів процесу, яскравими представниками 
можна назвати fort-: fortgehen, fortfahren, fortlaufen; та weiter-: weitergehen, weiterbeste-
hen, які виражають середину або продовження дії.

Особливу увагу науковців привертають такі категорії як граничність та неграничність 
дії (grenzbezogene / nichtgrenzbezogene Verben), тобто її завершеність або тривалість [9: 
122]. Граничність – це граматична категорія, основна семантична ознака аспектуальної 
характеристики дієслів. Граничність дії передає її початок або кінець, досягнення мети 
або перехід в інший стан [4: 361]. Це явище можна простежити у багатьох слов’янських 
мовах, яке чітко виражене граматично доконаним або недоконаним видом, наприклад в 
українській мові: вчити – навчити, варити – зварити; в російській мові: писать – напи-
сать, думать – придумать; у польській мові: kupować – kupić, czytać – przeczytać. У мо-
вах, де категорія виду відсутня, дізнатися про завершеність або тривалість процесу мож-
на або суто за лексичним значенням дієслова, або за допомогою словотвірних елементів 
(префіксів та напівпрефіксів), або ж за допомогою інших лексичних одиниць (noch nicht, 
schon). Як уже зазначалося раніше, лексичне значення слова може містити аспектуальні 
ознаки, це не тільки етапи процесів, а й їхня тривалість laufen, gehen чи завершеність, 
наприклад gewinnen, kommen, bringen. Граничність позначає “межу дії”: її досягнен-
ня, тобто завершеність дії, або ж недосягнення – незавершеність, тобто тривалість дії. 
Граничність може бути внутрішньою та зовнішньою. Під внутрішньою граничністю, яку 
ще називають лексичною, розуміють семантику самого слова, а зовнішня (ситуативна) 
передбачає виявлення аспектуальних ознак завершеності або тривалості дії у контексті 
[4: 361]. Тобто деякі дієслова містять категорію граничності вже у своїй номінальній, тоб-
то початковій, формі, а деякі, які лінгвісти йменують [9: 122] нейтральними дієсловами, 
отримують ознаки граничності у певній ситуації мовлення, наприклад sehen, hören. Пе-
редача аспектуального класу граничності / неграничності яскраво виражена префіксами 
та напівпрефіксами. На думку М. Д. Степанової, майже всім дієслівним префіксам вла-
стива граничність, лише miss – має нейтральне щодо граничності значення [8: 302-312], 
те ж саме можна сказати й про дієслівні навпівпрефікси, наприклад: befl ecken, gelangen, 
ergehen, vertauschen, zerdrücken, entlodern; austragen, abnehmen, anbrechen, aufklingen, 
durchlöchern, überstehen, vorstellen, zuklappen та ін.

Іншим аспектуальним класом виступають такі категорії як одноразовість або 
повторюваність дії, які зазвичай виражаються лексично, за допомогою інших частин 
мови, таких як прислівники (oft, selten, manchmal, wieder, einmal) та темпоральні спо-
лучники (als, wenn) [9: 124]. Проте одноразовість / повторюваність дії може також при-
ховуватися і в семантиці самих дієслів та виражатися як лексично (geboren sein, sterben, 
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aufstehen, schlafen, essen), так і морфологічно (префіксація). Чи не найяскравішими 
прикладами морфологічного вираження повторюваності дії виступають прийменникові 
напівпрефікси nach – і um – та напівпрефікс прислівникового походження wieder-, які у 
багатьох випадках позначають виконання дії знову, повторно, наприклад nacharbeiten, 
nachlesen, nachprüfen; wiederholen, wiederkehren, wiederrufen, wiedervereinigen; umschrei-
ben, ummachen, umkleiden. 

Розглядаючи дію на всіх її функціональних рівнях, на думку спадає розглянути 
такі характеристики як зворотність (оберненість) та незворотність (необерненість) дії. 
Оскільки в граматиці уже існує термін «зворотні дієслова», називатимемо цю категорію 
обернені та необернені дієслова. Категорія оберненості тісно пов’язана з одноразовістю 
та повторюваністю дії, проте її значення спрямоване на можливість проведення тієї або 
іншої дії чи процесу більше одного разу. Ця категорія безпосередньо вказує на фізичний 
стан об’єктів, з якими відбувається дія. Оберненими діями або дієсловами, які познача-
ють обернену дію, вважаються такі, вплив яких не призводить до незворотних наслідків, 
тобто після припинення дії яких об’єкт можна повернути у попереднє, нульове поло-
ження (стан), наприклад kommen – gehen, lernen – verlernen, sich anziehen – sich aus-
ziehen. Натомість існують також і необернені дії, після яких повернутися у початковий 
стан неможливо. Яскравим прикладом може слугувати дієслово kochen – якщо зварити 
їжу, то повернути її у стан до варіння ніяк не можна. Звичайно категорія оберненості 
та необерненості носить індивідуальний або контекстний характер, оскільки все зале-
жить від об’єктів дії. Одна й та ж дія для різних об’єктів може бути як обернена, так і 
необернена: falten – складати, морщити – якщо скласти тканину, то її легко повернути 
у попередній стан, а на розгорненому аркуші паперу обов’язково залишаться сліди зги-
ну. Категорія оберненості дуже часто носить антонімічний характер, як у випадку ein-
schließen – ausschließen. На морфологічному рівні категорія оберненості / необерненості 
яскраво виражається за допомогою префіксів ent-: entfernen, entlassen, entfärben; aus-
: austreiben, ausströmen, auspacken; ab-: abhängen, abknüpfen, ablöschen, ableben; ver-: 
verschmelzen, vernarben, vernebeln; префікс zer – у більшості випадків носить характер 
необерненості: zernagen, zerbrechen, zerspringen.

Останнім аспектуальним класом, який називає Є. Й. Шендельс, є інтенсивність 
дії. Дуже часто інтенсивність має стилістичний характер і служить для підсилення 
виразності повідомлення. Так само, як і у попередніх випадках, інтенсивність дії може 
бути виражена як у семантиці дієслова (brausen, sprudeln, glotzen), так і за допомогою 
інших лексичних засобів, наприклад, повторення слів (immer wieder, mehr und mehr). Гра-
матичним виразником інтенсивності дії виступають дієслівний суфікс – eln – lächeln та 
напівпрефікс durch – [9: 125]: durchhauen, durcheilen, durchstudieren.

Всі вищеназвані аспектуальні класи (граничність / неграничність дії, її одноразовість 
або повторюваність, оберненість та інтенсивність) слід розглядати як семи – складові 
лексичного значення дієслова та враховувати їх під час компонентного аналізу дієслів.

Підсумовуючи вищесказане можемо зазначити, що вираження особливостей 
перебігу тієї чи іншої дії передається в усіх мовах за допомогою аспектуальності. Цен-
тральною частиною аспектуальності є категорія вид, яка притаманна не всім мовам. В 
німецькій мові аспектуальність виражена тільки на периферії, тобто аспектуальними 
класами, такими як етапи дії, граничність, одноразовість / повторюваність, оберненість 



119

та інтенсивність дії. У кожному периферійному класі явище аспектуальності може бути 
виражене самим дієсловом (семантикою слова – лексично або за допомогою афіксів – 
морфологічно) та іншими частинами мови, такими як прислівники, сполучники та інші. 
Велику роль у вираженні аспектуальних характеристик відіграють дієслівні словотвірні 
афікси, які є невід’ємними складовими елементами значення лексем – семами. 

Подальші перспективи розвідки цього напрямку лежать в галузі дослідження 
неологізмів, що дало б змогу виявити семантичні параметри найефективніших 
словотвірних одиниць сучасної німецької мови.
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ВЫРАЖЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ АСПЕКТУАЛЬНОСТИ В 
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ АФФИКСАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Статья посвящена исследованию грамматической категории аспектуальности в 
словообразовательных аффиксах немецкого языка. Актуальность данной работы за-
ключается в том, что при отсутствии грамматической категории «вид», в немецком 
языке, в отличии от многих славянских языков, выражена категория аспектуальности, 
которая передает характер течения процессов, выраженных глаголами. В исследова-
нии рассмотрено структуру и разновидности данного грамматического явления, ос-
вещено возможные способы выражения и отдельно охарактеризовано аспектуальные 
классы: на лексическом и морфологическом уровнях. На примерах рассмотрено аспекту-
альные возможности глагольных приставок и полуприставок. Последующее исследова-
ние может базироваться на рассмотрении аспектуальных характеристик словообра-
зовательных аффиксов на примерах глаголов-инноваций.

Ключевые слова: аспектуальность, вид, аспектуальные классы, словообразова-
тельные аффиксы, глагол.
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THE EXPRESSION OF THE ASPECTUALITY IN THE GERMAN WORD-
FORMATIVE AFFIXES OF GERMAN

This article describes the grammar category of the aspectuality in the German word-for-
mative affi xes. The timeliness of this work consists of that fact, that German as opposed to 
the Slavic languages does not have such grammar category as aspect but it has the category 
of aspectuality, which expresses the character of activity process expressed by the verbs. The 
article shows structure and variety of this grammar fact, potential expression methods and 
aspectual classes: on the lexical and morphological levels. The aspectual potentials of verbal 
prefi xes and semiprefi xes are discussed via examples. The further research can be based on the 
aspectual characteristics of the word-formative affi xes of the innovative verbs.

Key words: aspectuality, aspect, aspectual classes, word-formative affi xes, verb.
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ДЕСКРИПТИВНИЙ АНАЛІЗ ТЕОРІЇ ЗАПОЗИЧЕНЬ НА ПРИКЛАДІ ЛЕКСИКИ 

УКРАЇНСЬКОЇ ТА ІНДОНЕЗІЙСЬКОЇ МОВ

У статті досліджується основні принципи та причини запозичень. За допомогою 
проведеного дослідження виявлено типи іншомовних слів в українській та індонезійській 
мовах. 

Ключові слова: запозичення, українська мова, індонезійська мова, лінгвістичний, мо-
вознавці.

Кожна мова не існує ізольовано, вона постійно розвивається та збагачується за ра-
хунок запозичень з інших мов. Проникнення елементів однієї мови до іншої є наслідком 
контактування та взаємодії мов.

Запозичення – це, як відомо, один із регулярних шляхів поповнення лексичного скла-
ду кожної мови [14, с. 42].

Питанням запозичень в індонезійській мові займалися як вітчизняні так і зарубіжні 
вчені, а саме: А.К. Оглоблин, В.В. Сікорський, В.А. Погодаєв, Russel Jones, Abdul Gaffar 
Ruskhan та ін.

Для порівняння проблему запозичення в українському мовознавстві досліджували 
різні вчені, а саме: О. Білецький, Л. Булаховський, Ю. Жлуктенко, О. Муромцева, І. Огі-
єнко, В. Русанівський, І. Франко, Ю. Шевельов та ін., також сучасні науковці: Л. Ар-
хипенко, Н. Артишок, Л. Бороденко, Л. Гумецька, Й. Дзендзелівський, В. Іванишин, 
Г. Касім, Т. Космеда, О. Медведєва, В. Піддубна, Н. Попова, Я. Радевич-Винницький, 
В. Симонок, В. Скачкова, В. Титаренко, С. Федорець, І. Царалунга та ін.

Необхідність іншомовних запозичень одним із перших в українському мовознавстві 
обґрунтував І. Франко. Він вважав, що «кожна літературна мова доти живе і здібна 
до життя, доки має можливість, з одного боку, всисати в себе всі культурні елементи 
сучасності, значить збагачуватися новими термінами та висловами, відповідними до 
прогресу сучасної цивілізації, але не тратячи при тім свойого основного типу і не пере-
ходячи в жаргон якоїсь спеціальної верстви чи групи людей, а з другого боку, доки має 
тенденцію збагачуватися чимраз новими елементами з питомого народного життя і з 
відмін та діалектів народного говору» [18, с. 207]. 

Але елементи однієї мови не повинні витіснятися елементами іншої мови, бо тоді 
певна мова може втратити здатність до саморозвитку, наслідуючи те, що було вироблено 
іншою мовою.

У науково-довідковій літературі маємо напрацьовані тлумачення поняття запози-
чення. В енциклопедії «Українська мова», як видається, міститься найбільш популяр-
не, актуальне і науково точне визначення цього лінгвістичного явища: «Запозичення – 
звук, морфема, слово або його окреме значення, фразеологізм, синтаксична конструкція, 
перенесені з однієї мови в іншу, а також сам процес подібного перенесення» [17, с. 194]. 
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У «Лінгвістичній енциклопедії», укладеній О. Селівановою, подається дещо інше 
визначення: «Запозичення – це процес уведення до певної мови морфем, слів або ви-
словів іншої мови; слово чи сполука, уведена до певної мови з іншої мови» [16, с. 174]. 

Аналіз визначень дає право стверджувати О. Прасол, що не всі вчені однозначно 
визнають, що запозичуватися можуть і звуки. Але історія доводить, що запозичуються 
не лише звуки, але й букви.Однак, як бачимо, наголошує дослідниця, термін запозичення 
може вживатися у двох значеннях:

1) процес сприймання одиниць однієї мови іншою;
2) сам факт перенесення в іншу мову [14, с. 44].
Мовознавці слушно пов’язують запозичення з упливом мовного контактуван-

ня, зокрема А. Загнітко зауважує, що «запозичення – це елементи чужої мови (слова, 
словотворчі афікси, синтаксичні конструкції тощо), перенесені з однієї мови в іншу в 
результаті мовних контактів» [6, с. 304].

Запозичення може відбуватися або безпосередньо з мови-джерела як усним (через 
безпосереднє спілкування, в умовах контакту з носіями іншої мови), так і писемним 
шляхом (через книги, юридичну літературу, офіційні документи, періодичну літературу 
тощо), або через мову-посередника.

У сучасній мовознавчій літературі розрізняють екстралінгвальні та лінгвістичні при-
чини виникнення запозиченої лексики. До зовнішніх причин належать контакти між на-
родами, що зумовлені як близькістю географічного розташування, так і потребами куль-
турного, політичного та наукового обміну. Розмежовують безпосередні й опосередковані 
контакти, що реалізуються за допомогою якоїсь іншої мови. Тісні контакти з певним 
народом не завжди є причиною інтенсивних запозичень саме з мови цього народу. І на-
впаки, віддалені контакти можуть сприяти активному запозиченню з мов народів, з яки-
ми мова-реципієнт безпосередньо не контактує.

Суто лінгвістичними причинами запозичення є: а) потреба в поповненні, а то й створенні 
неіснуючої лексико-семантичної групи, разом із запозиченням відповідних понять [4, с. 59]; 
б) потреба в семантичному обмеженні питомого слова, усуненні полісемії [11, с. 23].

Слід також зазначити, що в реальній мовній дійсності екстралінгвістичні та лінгвіс-
тичні причини запозичування виявляються взаємно пов’язаними, взаємно зумовленими. 
Не розрізняються досить чітко й власне лінгвістичні причини, що є цілком закономірним 
через взаємозумовленість різних елементів мовної системи.

У сучасній мовознавчій літературі вживається термін «мовні контакти», який квалі-
фікують як використання двох і більше мов тими самими людьми. «Таких людей прийня-
то називати двомовними, а саму практику вживання двох мов – двомовністю» [15, с. 59].

Є білінгвізм етнічний, зумовлений проживанням двох народів на одній або суміжних 
територіях. Тривале контактування мов може призвести до глибоких структурних змін в 
обох мовах. Крім того, розмежовують двомовність, що виникає внаслідок контактування 
мов, які не межують географічно. Такий білінгвізм властивий здебільшого не всьому 
народові, а деяким його представникам: політичним та культурним діячам, науковцям. 
Володіючи одночасно двома мовами, вони переносять певні елементи чужої мови в рідну, 
що сприяє поширенню цих елементів серед широкого загалу. Перенесення елементів 
чужої мови відбувається як усним шляхом, так і через писемну мову, найефективніше − 
через переклад.
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Для Індонезії характерна етнічна двомовність, зумовлена великою кількістю етносів, 
що проживають в Ідонезії. Тому, двомовність притаманна фактично усім індонезійцям, 
оскільки говорять як національною індонезійською, так і мовою свого етносу. [15]

Одним з перших питання про класифікацію запозичених слів поставив Д. Лотте. Всі 
запозичення він розподілив на буквальні, трансформні та оригінальні. Трансформні за-
позичення – це слова або словосполучення, перетворені у момент перекладу шляхом 
випущення чи додавання якого-небудь елемента або заміни складного слова словосполу-
ченням. Запозичення «у чистому вигляді» – це слово, перенесене до мови-рецепієнта у 
тому вигляді, в якому воно існує у мові-продуценті [12, с. 10-14]. 

Іноді запозичення, яке увійшло до тієї чи іншої мови, починає членуватися. Спри-
чинено це тим, що до тієї ж мови надходять й інші слова зі спільним коренем або будь-
яким іншим афіксом. Таким чином, афікс, який починає вживатися у більш ніж одному 
терміні, нерідко стає продуктивним і починає використовуватись у нових термінах, по-
будованих з використанням як елементів рідної мови, так і іншомовних елементів. В 
українській мові це насамперед стосується таких, переважно греко-латинських, афіксів, 
як авто-, архі-, гідро-, синхро-, ультра-, полі-, пост-, анти-, прото-, агро – та багатьох 
інших, або суфіксів –ція, – ізм, – іст тощо. На прикладі індонезійської мови це стосуєть-
ся додавання до латинських коренів слів індонезійських афіксів, як me-, meng-, per-, ter-, 
або суфіксів – kan-, an-, (mendiskusi, memprodusikan) Всі ці елементи, незважаючи та їхнє 
іншомовне походження, є цілком продуктивними та служать для творення нових лексем.

Д. Лотте підкреслював, що залучення іншомовних слів чи окремих іншомовних еле-
ментів не є рідкістю при термінотворенні і веде до співіснування слів рідної мови, ство-
рених з використанням іншомовних елементів, та оригінальних запозичень [12, с. 39].

Серед іншомовних терміноелементів, як правило, переважають латинські та грецькі 
елементи.

Пряме запозичення може носити як національний, так і інтернаціональний харак-
тер. Критерієм визначення інтернаціонального запозичення служить наявність терміна 
у трьох неспоріднених мовах. Запозичення на національному рівні складаються само-
стійно в окремо взятій мові, при їх складанні може бути присутній «творчий момент» 
[12, с. 11].

Необхідність засвоєння нових інтернаціональних елементів, на думку І. Білодіда, 
постає тоді, коли міжмовні тенденції до їх прояву збігаються з власними внутрішніми 
потребами та можливостями окремо взятої мови. Поповнення термінологічної лексики 
інтернаціональними елементами полегшує спілкування та економить зусилля в процесі 
засвоєння будь-якої мови [2, с. 40-61].

Проблему співвідношення інтернаціонального та національного в термінотворчій 
роботі більшість лексикографів 20-х років ХХ ст. розв’язувала на користь власних 
елементів. Створювалися синонімічні паралелі, що полягають у співіснуванні запози-
ченого елемента з елементом рідної мови. Чужомовні елементи приймалися лише в тих 
випадках, коли в своїй мові не було еквівалента. 

Щодо запозичення іншомовних термінів в індонезійську мову серед науковців побу-
тували різні думки. Деякі науковці стояли на пуристичних тенденціях, вони наполягали 
на тому, щоб нові терміни творилися виключно на основі власномовних, напр.: “luar 
negeri” замість “internasional”, “membahas” замість “mendiskusi”, тощо. Але більшість 
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дослідників схиляється до того, що жодна природна мова не може обійтися своїми влас-
ними ресурсами, тому запозичення неминучі та можуть співіснувати. У більшості запо-
зичень поєднуються інтернаціональна основа слова з самобутніми індонезійськими час-
тинами слів як було сказано вище, напр.: memproduksikan (з англ.), menyetrika (з голанд), 
merokok (з голанд.), mendaftar (з араб), ilmuwan (з араб.). [19]

Необхідність засвоєння нових інтернаціональних елементів, на думку В. Акуленка, 
постає тоді, коли міжмовні тенденції до їх прояву збігаються з власними внутрішніми 
потребами та можливостями окремо взятої мови [1, с. 18]. Науковець наголошує на тому, 
що інтернаціоналізація ніколи не загрожувала самобутньому розвитку мови, бо не про-
тистояла національному, а втілювалася в ньому, була найважливішою складовою части-
ною національного [1, с. 19].

Залежно від характеру запозичень, розрізняють також запозичені слова, інтернаціо-
налізми, іншомовні вкраплення, або варваризми, екзотизми, кальки.

Термін «запозичені слова» традиційно розуміють як «іншомовні слова, цілком засво-
єні мовою, що їх запозичила. Запозичені слова не сприймаються мовою як чужорідний 
елемент і не потребують пояснень щодо форми і значень. На відміну від іншомовних 
слів, які розглядаються у спеціальних словниках, запозичені слова подаються в загаль-
них словниках разом з питомою лексикою» [17, с. 194]. 

Зважаючи на те, що в мовознавстві виокремлюють усталені, традиційні терміни на 
позначення типів запозичень, й індивідуально-авторські чи менш усталені, подамо їх 
перелік і найбільш поширені трактування.

Отже, виокремлюють:
1. Інтернаціоналізм – «слово або вислів, що належать до спільного етимологічного 

фонду ряду мов, близьких за походженням або історичною належністю до певної зони. 
Інтернаціоналізми становлять важливе джерело спільної лексики та фразеології, особли-
во термінів, у мовах, де вони поширені» [17, с. 194]. 

Дослідники наголошують, що інтернаціоналізм – «це не бажання допомогти іншому 
позбутися своєї мови, а навпаки, бажання і вміння бути корисним у розбудові його мови, 
розширенні сфер її вживання, розквіті. Адже інтернаціональне не існує само по собі як 
загальне в окремому, як його частина. Отже, чим багатше й різноманітніше національне, 
тим глибше й змістовніше інтернаціональне» [7, с. 110]. 

Деякі вчені вважають, що статус інтернаціоналізму слово може отримати за умови 
функціонування в трьох неспоріднених мовах. Зауважмо, що технічний та інформаційний 
бум кінця ХХ – поч. ХХІ ст. призвів до необхідності міжнародного обміну інформації, що 
було би неможливим без єдиного мовного коду, чим і стала в цьому разі інтернаціональна 
термінологія.

 Отже, потреба у словесному позначенні нових понять і явищ довкілля і відсутність 
в індонезійській мові адекватних найменувань актуалізують процес запозичення інтер-
націоналізмів. Сьогодні це насамперед безпосередні запозичення з англійської мови в 
індонезійську мову таких слів як хакер (haker), евтаназія (evtanasi), (kiler) та ін.

2. Варваризм – «іншомовне слово або вираз, ще не засвоєні мовою, яка запозичує, 
через труднощі граматичного засвоєння (наприклад, незмінність для флективних мов, 
невідповідність нормам реципієнтної мови). Варваризми використовуються для опи-
су звичаїв, побуту, реалій життя іншого народу, для передачі мовлення чужоземців. Це 
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можуть бути етнографізми та екзотизми. При цьому легко можуть бути «перекладені» 
шляхом заміни своїми відповідниками [13, с. 147].

Наприкінці ХХ – на поч. ХХІ ст. в індонезійському мовному просторі з’явилося чи-
мало варваризмів, іншомовних вкраплень. Часто використовується латинська графіка. 
Це наслідок колосальних темпів запозичення індонезійською мовою слів здебільшого з 
англійської мови – власних назв (компаній, організацій, закладів), термінів на позначен-
ня економічних, суспільно-політичних процесів, слів зі сфери комп’ютерних технологій 
тощо» [19, с. 124]. 

Подібне явище яскраво виявляється в сучасній мові мас-медіа. Найчастіше це назви 
компаній, організацій і под., напр. McDonalds, Microsoft тощо. Виникає низка проблем 
для функціонування подібних мовних знаків: трансформація власними мовними ресур-
сами, кодифікація, вимова.

3. Екзотизми – «слова чи вислови, запозичені з інших, переважно маловідомих мов» 
[17, с. 147]. На думку Т. Космеди, екзотизми – це безеквівалентна лексика, запозичена 
іншою мовою. Проте мовознавець виокремлює критерії, за якими безеквівалентна лек-
сика стає екзотичною. Це, насамперед, частота вживання слова, його належність до ак-
тивного чи пасивного складу мови. Екзотичність зникає, якщо безеквівалентну лексику, 
запозичену кількома мовами, активно вживають носії цих мов, наприклад. 

Екзотизми широко використовуються в художній літературі зі стилістичною метою, 
однак можуть перейти до основного лексичного фонду мови.

 Отже, основні функції запозичень у мові – номінативна і стилістична. До екзотизмів 
індонезійської мови відносять, напр. лексему oranghutang, що є загальновідомою у 
всьому світі та має індонезійське походження і означає «лісова людина». Деякі вчені до 
екзотизмів відносять і власні назви, оскільки їх не можна перекладати (тоді вони втрача-
ють національну специфіку). 

4. У науковій літературі, що стосується проблем запозичення, зустрічаємо й термін 
етнографізм. Наголосимо, що зазвичай явище, окреслене цим терміном, не стосується 
безпосередньо запозичення. Цей термін переважно використовують стосовно явищ куль-
тури, самобутніх предметів побуту, традицій народу тощо, стосовно тієї мови, в якій 
вони є первинними . Однак у системі мови, звідки вони походять, їх кваліфікують як 
етнографізми. Отже, етнографізми однієї мови можуть трансформуватися в екзотизми 
чи варваризми іншої мови.

5. Калька – «слово чи вираз, які є буквальним перекладом іншомовного слова або 
виразу» [17, с. 219]. Калькування, як відомо, є одним із популярних процесів поповнення 
лексичного складу мови. Традиційно науковці виокремлюють відповідні типи кальок: у 
новому термінологічному словнику А. Загнітко виділяє лексичні (структурно-семантичні, 
словотвірні, семантичні), фразеологічні та синтаксичні кальки. 

О. Селіванова виокремлює словотвірні, семантичні, словотвірно-синтаксичні, син-
таксичні, фразеологічні кальки. Якщо калькування часткове, тобто одна з частин слова 
залишається у вигляді елемента мови, з якої відбувається запозичення, то такі новотвори, 
як відомо, називаються напівкальками [16, с. 219].

Однак, неконтрольоване калькування може приносити конструкції, не притаманні 
мовній системі, що призводить до порушення самобутності мови, витіснення з ужитку пи-
томих слів, а також до небажаної заміни власних словотворчих елементів іншомовними. 
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Ю. Шевельов з цього приводу зауважував, що «калькування більш сприяє збереженню 
своєрідности мови, ніж пряме запозичення. Одначе це не завжди так. Окремі чужі сло-
ва поступово принатурюються до мови і кінець-кінцем підлягають її законам, так що 
часто їх не розпізнаєш. Навпаки, при великому використанні кальок мова поступово 
скоряється чужим для неї законам словотворення, пов’язання слів у реченні і може з 
часом зовсім утратити свою внутрішню своєрідність» [21, с. 38–39]. 

З огляду на те, що лексика є динамічною та найбільш проникливою для іншомовних 
запозичених слів, можна вважати, що лексичні запозичення дуже поширені в індонезій-
ській мові, зважаючи на історію та становлення Індонезії як країни.

Причому давні запозичення, як традиційно вважають мовознавці, сягають класич-
них або мертвих мов. Так, на індонезійський мовний ґрунт вони потрапили через живі 
романські мови, а саме голандську та англійську, португальську та з мертвої мови сан-
скрит через мову хінді. 

Отже, найбагатша лексичними ресурсами мова не може задовольнити зростаю-
чих потреб науки у номінації своїх понять. Відсутність власних номінативних засобів 
спричиняє до появи в мові запозичень, які є одним з активних джерел поповнення 
терміносистеми.
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ДЕСКРИПТИВНЫЙ АНАЛИЗ ТЕОРИИ ЗАИМСТВОВАНИЙ НА ПРИМЕРЕ 
ЛЕКСИКИ УКРАИНСКОГО И ИНДОНЕЗИЙСКОГО ЯЗЫКОВ

В статье исследуются основные принципы и причины заимствований. С помощью 
проведенного исследования выявлены типы иностранных слов в украинском и индоне-
зийском языках.

Ключевые слова: заимствования, украинский язык, индонезийский язык, лингвисти-
ческий, языковеды.
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DESCRIPTIVE ANALYSIS OF THE THEORY OF BORROWING IN THE 
UKRAINIAN AND INDONESIAN LANGUAGES

 The article studies the basic principles and reasons of borrowing. Through this research 
the types of foreign words in the Ukrainian and Indonesian languages have been identifi ed.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАТЕГОРИИ 

ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО (НА ПРИМЕРЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО 
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА XV ВЕКА)

Одним из основных специфических свойств, отличающих прилагательное от других 
частей речи, являются показатели его категории. Сравнительные категории, будучи 
продуктом долгого процесса исторического развития, как часть речи выступают спе-
циальной грамматической приметой, свойственной только прилагательному. Как и дру-
гие средства выражения, признаки категории также со временем были уточнены, неко-
торые из них утратили свою продуктивность. При исследовании нашей целью, наряду 
с разбором морфологических признаков категории сравнения, определенных вспомога-
тельных средств, составляющих специфику прилагательного и создающих эти отличи-
тельные свойства на азербайджано-тюркском письменном языке памятников XV века, 
параллельно также является повторное утверждение причастия прилагательных к ка-
тегории, имеющей более древнюю историю, которая во все времена смогла сохранить 
свою стабильность. Анализ с рассмотрением морфологических показателей неизменно 
вызывает исследовательский интерес. 

Ключевые слова: XV век, азербайджан-тюрк, литературный язык, прилагательное, 
категория сравнения. 

Одним из основных специфических свойств, отличающих прилагательное от дру-
гих частей речи, выступают показатели категории. Сравнительные категории прилага-
тельного, будучи продуктом долгого процесса исторического развития как части речи, 
является характерной только для прилагательного. По мнению Г. Мирзазаде, «не все 
прилагательные бывают одинаковыми по качеству. Качество, свойственное какому-либо 
предмету, в одном отношении может быть иногда меньшим, иногда большим, или от-
носительно большим. Различие размеров качества находит свое отражение в грамматике 
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посредством определенных морфологических признаков. Хотя такие признаки не свой-
ственны другим частям речи» [Мирзазаде: 1990, 92].

Исследование категорий, проанализированных в результате сравнения меньшин-
ства или большинства признаков, вопрос определения категорий качества, и в лингви-
стической литературе, а также литературе тюркологии все еще остается актуальным. 
А.Н. Кононов выделяет «в современном турецком литературном языке» две категории – 
сравнение, преимущество; В.Г. Хангильдин в своей работе «Татарская телеграммати-
ка» указывает четыре категории – топ ади, артыглыг, чагыштыру – сравнение, кимлек; 
Н.К. Дмитриев в своей работе «Грамматика башкирского языка» – указывает на наличие 
трех категорий – обычного, резкого, сравнительного [Мирзазаде: 1990, 92].

 Как и в других языках, в определении категории качества в азербайджанском языке 
были выдвинуты различные мнения. В некоторых книгах по грамматике, написанных 
до революции, в азербайджанском языке указывалось наличие трех категорий прилага-
тельного (сравнительное, уменьшительное, преимущество). В книге по грамматике, вы-
пущенной Азернешром в 1924-м году, категории прилагательного, согласно категориям 
прилагательных арабского языка, делятся на семь видов, их названия позаимствованы из 
арабской терминологии. В учебниках, выпущенных до 1948-го года, представлены пять 
категорий прилагательного: 1) обычное; 2) уменьшительное, 3) сравнительное, 4) пре-
имущества, 5) усилительное. А. Демирчизаде в своей статье, написанной в 1947-м году о 
прилагательных, делит категории прилагательных на три вида, обычное, уменьшитель-
ное и увеличительное. Он обычную категорию представляет как и в предыдущих иссле-
дованиях, аффиксы – раг (ряк), оценивающиеся до этого как сравнительная категория, 
представляет как уменьшительную категорию и прилагательные яхшыраг, гёдяряк, ис-
пользующие эти аффиксы, считает прилагательными, указывающими на уменьшитель-
ную категорию» [Гусейнзаде: 1983, 89]. 

Мирза Магомед Афшар с своей работе «Фянни-сярфю няхви-тюрки» различает три 
основные категории и их виды: I. «Обычное»: Например гёзял; II. «Изафи» (дополни-
тельное): 1 обычная категория + аффикс –раг: гёзял раг; 2. а) слово в исходном падеже + 
обычная категория: эта бумага лучше той бумаги; б) словами артыг // зияда // чох // дяхи: 
июн майдан чох // дяхи истидир; III. «Ела» (преимущественное): 1. Добавив к имени при-
лагательному частицу «эн»: бу кагыз эн яхшы кагыздыр; 2. Добавив слова зияда, чох, не-
хаятде, гаятде, ифрат: бу адам ифрат // гайэт де гёзялдир; Мюбалиге (преувеличенное): гап 
гара, сап сары, гуп гуру, ям яшыл, бом бош. Как видим, у Афшара своеобразный принцип 
деления. Здесь аффикс –раг, принятый как аффикс уменьшительной категории, относится 
к «дополнительной» категории. А в современной грамматике прилагательные, образую-
щиеся гласными м, п, р, с показателями увеличительной категории, отмечаются как вид 
«мюбалиге» «преимущественной» категории [В. Адилов, Р.Бабазаде: 2015, с.27-28]. 

Как видно, во всех делениях, представленных авторами, определения давались с уче-
том увеличительной и уменьшительной категории качества или признака. Учитывая ос-
новные свойства разделений, их можем рассмотреть на примерах категории сравнения – 
специальных грамматических показателях категории прилагательных, используемых в 
письменных памятниках Азербайджана ХV века. 

Обычная категория. Данная категория прилагательного, указывающая на обычную 
норму признака, качества, свойственного предмету, охватывает простые и синтаксические 
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виды, не имеющие никакого специального формального признака. Обычная категория 
прилагательного играет роль измерения для других категорий, т.е., признак, беря исход-
ную точку из обычной ситуации, направляется в сторону уменьшения или увеличения 
признака. Прилагательные обычной категории, используемые в письменных памятниках 
Азербайджана ХV века, во все времена, в том числе, и в современном Аазербайджанском 
литературном языке, обработаны формально без признаков, только определенная часть 
их подвержена фонетическому изменению. Например; Гара ганлара герг ет сорх хуни 
[Мусаева: 2003, с.160], Аг или гяра тяркин уран эбджедин огур [Мусабейли: 2012, с.896], 
Зехи гутлу гэдем, пейки-хюджесте [Мусабейли: 2010, с.235], Дили татлу, земири ров-
шаню пак [Мусабейли: 2010, с.235], Ганлу кёнлюмнин хезар бир паресидир гюия, итля-
рюн агзында дил йанлыг гызыл пяркаляляр [Кишвари: 2010, с.24], Бу ачух дуньяда анын 
мегамы дар имиш [Кишвари: 2010, с.35], Ирех-йехин икен сана йехин дустине, Гюрб иле 
бядюн нядюр сормамыса, эй кёнуль [Мусабейли: 2012, с.676]; Эшг озидир дустим деян, 
гёрклю юзин гёрюб севян [Мусабейли: 2012, с.679]; Гуру йеря ахудурам санмагюз гёз 
яшиши [Мусабейли: 2012, с.975]; Гызыл ренге, яшыл ренге инанмаз, Гарадан озге ренги 
ренг санмаз [Нагысойлу: 2011, 231] и т.д. 

Категория сравнения. Посредством категории сравнения прилагательного опре-
деляется по смыслу меньшинство или большинство признаков в результате сравнения 
качества и признака одного предмета по отношению к качеству и признаку другого пред-
мета. Категория сравнения нашли свое отражение в аффиксах – раг, – ряк в языке пись-
менных памятников XV века. Например: 

Анын хемдине йог ол эджз булуне, Бес ол егрягдюр ки, изхар олуне [Мусабейли: 
2010, с.168]; Бириси дахи бу ким, гёрмезем хаб, Агудан аджурагдур ютдюгюм аб [Муса-
бейли: 2010, с.188]; Гулам Олмае йегряк сане бенден [Мусабейли: 2010, с.189]; Чареси бу 
гурмадан тирзек, Ону пейвенд етмейе кесмек геряк [Mусаевa: 2003, 223], Гех джюмривю 
хезл гувю шаграг, Гах ваизи пендю насихгуюз [Mусаевa: 2003, 350] и т.д.

На языке Кишвера прилагательные с использованием аффиксов – раг, – ряк встре-
чаются также и в роли изъявительного наклонения: Бу себебден яхшырагдур йохлугдан 
варлыг [Kишвари: 1988, 33]; Ки тифлин мсейли чохрагдур вереги-зерефшан гёргядж 
[Эйвазова: 1999, s.47-48].

Об аффиксах –раг//-ряк, имеющих древнюю историю и об их смысловых значениях, 
в тюркской литературе существуют различные мнения. Так, одна группа исследователей, 
исходя из современного языка, аффиксы – раг, – ряг относят к уменьшительному [Демир-
чизаде: 1947, с.128; Джафаров: 1960, с.85; Джавадов: 1960, с.71], некоторые, исходя из 
исторического аспекта [Аскер: 2003, с.229], однако многие, что верно, указали на призна-
кисравнительного значения [Кононов: 1956, с.162-163; Щербак: 1962, с.130; Дмитриев: 
1940, с.70; Ширалиев: 1968, с.179, Гусейнзаде: 1983, с.102; Ализаде: 1965, с. 217-220]. 

А.М. Щербак, утверждая наличие данного аффикса во всех тюркских языках, отме-
чает, что аффиксы – раг, ряк в результате исторического развития произошли от аффик-
сов арак, эрек, арук, характеризующихся уменьшительным значением [Щербак: 1962, 
с.193-194]. У. Экман аффиксы – раг, ряк считает аффиксами более древнего варианта 
–урак, ырак, также отметил влияние согласной буквы р на гласную букву в начале аф-
фикса [Шмелев: 1977, с.114-115]. 
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З. Алиева, исследуя с этимологической стороны в диахроническом плане фоно-
морфологическую парадигму –арак, – эрек, – рак, – ряк, приходит к заключению, что 
«данная единица, ранее будучи независимой лексемой, позднее, утратив независимость, 
превратилась в аффикс» [Алиева: 2011, с.360]. Мирза Казим бек в своей работе «Общая 
грамматика турецко-татарских языков» считает аффиксы – рак, – ряк одним из основных 
факторов в построении сравнительной категории прилагательного в тюркских языках 
[Казем-бек, 1985: с.38-45]. 

Г. Мирзазаде, называя морфологический признак сравнительной категории аффик-
са –раг, – ряк, пишет, что данный аффикс, потерявший свое жизненное значение для 
современного азербайджанского языка, являлся аффиксом, широко используемым в на-
шем языке до середины ХIХ века [Мирзазаде: 1990, с.93-95]. Отметим, что анализируя 
материалы литературного языка XV века, отмечая отличия от нашего современного ли-
тературного языка, аффиксы –раг, – ряк указывали на признаки и качества выше нормы. 
Как выразился Ш. Халилов, здесь основной показатель не уменьшение или усиление 
признаков или качества аффиксов –раг, – ряк, а созданное им сравнительное содержание 
[Халилов: 1988, с.86]. В современном азербайджанском литературном языке аффиксы 
–раг, – ряк постепенно утратили свою продуктивность, только в некоторых диалектах и 
наречиях сохранили свое первичное значение [Ширалиев: 1968, с.180].

Категория преимущества. Преимущественная категория прилага тельного создает-
ся путем добавления различных усилительных слов и частей речи перед прилагатель-
ными обычной категории. Однако в исследуемых нами литературных материалах XV 
данные средства выражения (эн (самый), лап (чересчур), даха (еще) и т.д.) не были от-
мечены. Вместо них в нашем современном литературном языке находим следующее: 

Гаты. Данное слово, имеющее независимое значение, на языке памятников, иногда 
соединяясь с прилагательными обычной категории, указывает на то, что признак пред-
ставлен выше нормы. Например;

Юкюм гаты агырдыр, мяркябим лэнг [Мусаева: 2003, с.158], Эйледин эдиб, юрен-
гим мюнхеги, Гаты пэришаню пяшиман бени [Мусаева: 2003, 230], Гаты юмшатды 
хелмин мян гяриби [Мусаева: 2003, с.189], Гаты гийметлю дюрлю ташлар асылмыш 
[Мусаева: 2003, с.203], Аджизем бен дехи бу йолда гаты [Халилов: 1988, 87].

Кюлли. Хява бир оддур абю гил ягыжэы, Кюл едюб яндырыр, кюлли ягыджы [Муса-
ева: 2003, 297], Эйлемишди озюни кюлли фяна; Беймурад ола та олясян кюлли шад [Ха-
лилов: 1988, 87], Онун итиги ондан кюлли гедяр [Мусаева: 2003, 158], Тясяввюф кюлли 
кечмядир, озюнден [Мусаева: 2003, 161], Гяряк ким дюньядан кюлли гедявюз [Мусаева: 
2003, 176]. 

Бегайэт. Данное слово арабского происхождения выражает такие значения как 
«много», «множественное». Например; Лятифа гюнедир хейли бегайэт [Мусаева: 2003, 
187]; Бенюм мюшкюл дюрюр халум бегайэт [Мусабейли: 2010, с.188]; Бегайэт джанине 
кар етди гюрбет [Мусабейли: 2010, с.219]. 

Слово бегайэт, потерявшее свое значение в современном азербайджанском языке, 
используется в современном узбекском языке [Кононов: 1960, с.164]. 

Категория усиления. Данная категория указывает на полноту, насыщенность, уд-
воение признака. Г. Мирзазаде считает, что в категории усиления понятие сравнения не 
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озузается [Мирзазаде: 1990, с.95]. В процессе исследования категория усиления в языке 
письменных памятников XV представлена в двух формах:

Полная форма – указывает полноту качества с повторением двух одинаковых слов 
(в основном прилагательных, частично существительных и чисел). Например; Бизден 
айру бязми-ишрят ичря болсун нуши-джан, Долу-долу бивяфалыг джами ким, нуш етди-
ляр [Кишвари: 1984, 14], Хялгя-хялгя зюлфи-мишкинден тянаб алмыш гялир [Кишвари: 
1984, 21], Дюрлю-дюрлю немяти сази-нява [Мусаева: 2003, 271].

Половинчатая форма – в отличие от полной формы, строится с повторением перво-
го слога. К первому слогу слова, которое выражает прилагательное категории усиления, 
добавляется один из согласных п, м, р, с, и используется вместе с этим прилагатель-
ным, что указывает на двойное усиление признака по сравнению с обычной категорией: 
гапгара, ямяшыл, дюмдюз, тертемиз и т.д. (сверхчерный, сверхзеленый, сверхровный, 
сверхчистый). Г. Мирзазаде по поводу чуждых элементов п, м, р, с отмечает, что «убрав 
вторую часть после первого слога (гара-гара, га-гара, беюк-беюк, бе-беюк, бютюн-бю-
тюн, бю-бютюн) и вместе удаленной части добавив чуждые элементы п, м, р, с (гап-гара, 
бес-беюк, бюс-бютюн) превратился в одну целую словарную единицу» [Мирзазаде: 
1990, 96]. Ф. Джалилов, в свою очередь, считая эти мысли реставрацией искусственных 
трансформаций, подходит к данному вопросу с другой позиции: «По нашему мнению, в 
древнем тюркском языке существовала частица речи «ба», и после этой части речи были 
созданы аффиксы союза, единства и аффиксы категории, создающие интенсивность» 
[Джалилов: 1988, с.231]. По мнению автора, после инфикса –ба, укрепленного в функ-
циях аффикса категории, создающей интенсивность, происходят различные алломорфы: 
«значит, изменение – ба>-бба, является приемом еще более усиливающим интенсивность 
в категории (метод А.Г.). В зависимости от фонетического условия, использование –бба 
морфема – мбэ-//-мба-//-ббэ//-ннa-//-нбa – и других алломорфов закономерно. Например: 
тэ-ббэ-тэзэ, дю-ббэ-дюз, дю-мбэ-дюз, са-пба-сары, дю-пбэ-дюз, дю-ппэ-дюз, а-пп-аг и 
т.д.» [Джалилов: 1988, с.232].

В языке памятников XV века категория усиления функционирует с помощью чуж-
дого элемента –п. Например; Джяфа джякдигичюндюр топдолу гяндж [Мусаева: 2003, 
с.162], Ки, бойля тобтолу ган иле долдун? [Мусабейли: 2010, с.178]; Бу хаки тяним 
допдолу пейкан биля олдум [Кишвари: 2010, с.34]; Дэханын хёггеи-мерджан, ишим до-
бдолу дюрр-данэ [Кишвари: 2010, с.41], Булардан озге вардур йеди йылдыз, Кисейр эй-
лер булар гёглярдя дюпдюз [Нагысойлу: 2011, 188], Тёкян хялги юзю устюне дюпдюз 
[Мусаева: 2003, 324], Тутубдур хяр бириси бир яне юз, Кими ашага, кими юукары дюп-
дюз [Нагысойлу: 2011, 190], Джаваб окын йене годум камане, Ола ким вара тостогры 
нишане [Нагысойлу: 2011, 197]. 

По мнению Г. Мирзазаде, чуждый элемент –п до XVIII в письменных памятниках 
Азербайджана выступал как морфологический признак категории усиления [Mирзазаде: 
1990, с.156-157]. Согласно наблюдениям А.М. Щербака над текстами Восточного Турке-
стана, в тех источниках чуждый элемент –п указывал на категорию усиления [Щербак: 
1964, с. 114]. Значит, уже бытующие мнения вместе с исследованиями по текстам древ-
них памятников показывают, что чуждый элемент –п более древний, и другие чуждые 
элементы (м, л, р) являются продуктом более позднего периода. 
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Категория уменьшения. Данная категория указывает на меньшинство признака и 
качества по сравнению с обычной категорией. В то время как в нашем современном ли-
тературном языке данная категория по своим морфологическим признакам отличается 
своей продуктивностью, в литературно-художественных языковых образцах XV века 
мало встречается единиц с морфологическими составляющими – джа, – джэ. Напри-
мер: Топтолуджэ ган эйлийенин гюльгюля дёнсюн [Мусаева: 2003, с.390]; Бир гулагы 
хялгулуджэ тюркмандур севдюгюм [Эйвазова: 1999, с.50], Гёрдюн ола аджыджа айра-
нымы, Нейдюгюню татлыджа сейранымы [Мусаева: 2003, с.239]; Сюдлюджэ, энбан-
лыджа чубанымы [Мусаева: 2003, с.236]. 

Интересно, что слова, образующиеся при помощи аффиксов – джыг // – джик; – 
джыгаз // – джигяз (огланджыг – огланджыгаз, овратджик-овратджигяз) и – джа // – джэ 
(яхшыджа, агджа, гёзялджэ) использованы как категория «уменьшения». В языке Ров-
шанина таких образцов встречается еще больше: Кюсюджюкден мюреббаси Гянинин 
[Mусаевa: 2003, с.323], Гузуджугум бир гараджа гёзлюджэ [Mусаевa: 2003, с.240], Бёрк-
джигязим башына бир хош кюлех [Mусаевa: 2003, с.241], Чагмаджыгым, гавладжыгым 
алсана [Mусаевa: 2003, с.239],

Таким образом, во время исследования стало очевидно, что морфологические при-
знаки категории сравнения, большинство определенных вспомогательных средств, со-
ставляющих специфику и создающих эти отличительные свойства прилагательного на 
азербайджано-тюркском письменном языке памятников XV века, во все периоды процес-
са развития языка сохранили свою стабильность, а определенная часть их, подвергаясь 
фонетическим изменениям, сохранилась в диалектах и наречиях. Как и другие средства 
выражения, признаки категории также со временем были изменены, некоторые утратили 
свою продуктивность (-раг, ряк), а некоторые (-мтраг, – мтыл, – ымсов, – сов) появились 
на поздних этапах развития языка. Во все периоды литературного языка, в частности в 
XV веке, категория сравнения не всегда оставалась неизменной. 
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СПЕЦІАЛЬНІ ГРАМАТИЧНІ ПОКАЗНИКИ КАТЕГОРІЇ ПРИКМЕТНИКА 
(НА ПРИКЛАДІ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ XV СТОЛІТТЯ)

Одним із основних специфічних властивостей, що відрізняють прикметник від ін-
ших частин мови, виступають показники його категорії. Порівняльні категорії, які є 
продуктом тривалого процесу історичного розвитку, як частина мови виступають спе-
ціальною граматичною прикметою, властивою тільки прикметнику. Як і інші засоби 
вираження, ознаки категорії також із часом були підкоректовані, деякі з них втрати-
ли свою продуктивність. У розвідці нашою метою, поруч із розбором морфологічних 
ознак категорії порівняння, певних допоміжних засобів, що становлять специфіку при-
кметника і створюють ці відмінні засоби азербайджансько-тюркській писемній мові 
пам’яток XV століття, також наявне залучення дієприкметника до категорії, що має 
більш давню історію, яка з часом змогла зберегти свою стабільність Аналіз із розглядом 
морфологічних показників незмінно викликає дослідницький інтерес. 

Ключові слова: XV століття, азербайджан-тюрк, літературна мова, прикметник, 
категорія порівняння. 
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SPECIAL GRAMMATICAL INDICATORS OF THE ADJECTIVE 
(BASED ON THE AZERBAIJANI LITERARY LANGUAGE OF THE XVth 

CENTURY)
One of the main specifi c features that distinguish the adjective from the other parts of 

speech are indicators of its category. Comparative category, being the product of a long pro-
cess of historical development, as a part of speech has a special grammatical sign, character-
istic only of the adjective. Like other means of expression, the features of the category also, 
over time was refi ned, some of them have lost their productivity. In the study our goal, along 
with the analysis of morphological features of the category of comparison, certain auxiliary 
means constituting the specifi city of the adjective and creates these distinctive properties on 
the Azerbaijani-Turkic language written monuments of XV century, simultaneously also is the 
re-assertion of the sacrament of adjectives to the category that has more than ancient history, 
which at all times were able to maintain their stability. The analysis with the consideration of 
morphological parameters is always of research interest. 

Key words: XVth century Azerbaijan-Turk literature, language, adjective, category com-
parison.
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СИНТАКСИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА НЕПОЛНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Статья посвящена рассмотрению классификации простого предложения. При ана-
лизе простого предложения, наряду с другими признаками, дифференциация по признаку 
структурной полноты имеет очень важное значение. В связи с этим, простые предло-
жения делятся на полные и неполные.

Ключевые слова: односоставные – состоящие из одного главного члена предложе-
ния, двухсоставные – состоящие из обоих главных членов предложения, контекст – 
текст, контекстуальная ситуация – текстовые условия.

Известно, что по признаку структурной полноты предложения делятся на полные и 
неполные:

а) если все члены односоставных или двухсоставных, кратких или полных типов 
предложений находятся на соответствующих местах, такие предложения считаются пол-
ными; б) если один или несколько членов одночленных или двучленных, кратких или 
полных типов предложений пропущены, но предложение (члены предложения) легко 
восстанавливается, такие предложения считаются неполными.
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Следовательно, как односоставные или двухсоставные предложения, так и опреде-
ленные и неопределенные личные предложения могут быть неполными, поскольку не-
полное предложение соответствует всем другим видам предложений.

«В языковедении Азербайджана и тюркологии данный вопрос не изучен на надлежа-
щем уровне. Определенное место исследованию данного вопроса уделено в школьных 
учебниках по языкознанию Азербайджана академика М. Ш. Ширалиева и профессора 
М. Гусейнзаде», в книге «Грамматика азербайджанского языка», в статьях «Полные и 
неполные предложения» В. Х. Садыговой, «Безличностные предложения в современном 
азербайджанском языке» А. М. Джавадова, по тюркологии в трудах «Грамматика турец-
кого языка» Н. П. Диренко и «Грамматика современного турецкого литературного языка» 
А. Н. Кононова» [1, с. 150].

В упомянутых научных трудах под понятием неполное предложение подразумева-
ется предложение с одним или несколькими пропущенными членами, т.е. предложения 
неполные по своему составу с формально-грамматической точки зрения. Однако мысли 
исследователей по поводу того, какие члены пропускаются в неполных предложениях, 
отличаются друг от друга. Так, академик М.Ш. Ширалиев, профессор М. Гусейнзаде и 
Н.П. Диренко считают, что в неполных предложениях пропускается один из главных чле-
нов. Доцент Дж. Эфендиев, В.Х. Садыгова и А.Н. Кононов предполагают, что неполные 
предложения – те, где пропущены как главный, так и второстепенный член.

Таким образом, можно утверждать, что проблема неполных предложений является 
одним из малоизученных сфер в тюркологии.

В русском языкознании вопрос неполного предложения становился объектом ис-
следования лишь в определенной степени. Данный вопрос рассматривался в отдель-
ных грамматических пособиях, был написан ряд исследовательских работ, посвящен-
ных данной теме. «Однако и в русском языковедении также нет единого мнения по 
поводу неполных предложений. Часть русских языковедов считают неполным пред-
ложение, где пропущен один из главных членов, другая же, подразумевают под не-
полным предложением такое, где пропущен один из главных и второстепенных членов 
предложения» [2. с. 247].

Если мы станем выражать свои мысли только полными предложениями, это при-
ведет к усложнению языка, росту повторяемости (дублирования). В азербайджанском 
языке нет места пустословию. Здесь соблюдается принцип максимальной экономии, 
широко используются потенциальные возможности морфемы и предложения. Поэто-
му, в целях достижения лаконичности и компактности как устной, так и письменной 
речи, гармоничности выражения, красоты стиля и предотвращения повторов мы ис-
пользуем неполные предложения. Некоторые типы предложений на азербайджанском 
языке схожи по своей структуре с неполными предложениями, и нередко их даже пу-
тают друг с другом. Поэтому для высказывания ясных и конкретных мыслей по поводу 
неполных предложений необходимо провести сравнительный анализ похожих пред-
ложений, характеризовать их.

Одним из отличительных особенностей неполных предложений является то, что оно 
не выражает никакой мысли вне контекста (текста), тогда как похожие на неполные пред-
ложения выражают ту или иную мысль. Только в тексте можно отобразить, что представ-
ляют или означают определенные части неполного предложения. 
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«Предложение, где пропущено подлежащее и сказуемое, является неполным только 
потому, что оно неполное по своей структуре. Однако общий текст легко заполняет этот 
пробел, и поэтому при изучении неполных предложений необходимо в первую очередь 
исходить из отношения отдельных его частей по отношению друг к другу» [1. с, 145].

Наш разговорный язык состоит из предложений разного характера и структуры. 
Если в первом предложении приводится название члена, являющегося объектом речи, 
то во втором предложении это название пропускается с целью избежать повтора. Говоря 
другими словами, в нашем языке существует редукция уже названных и подлежащих 
восстановлению различными факторами (контекст, ситуация, диалог) в случае необхо-
димости членов предложения. Предложение, где проявляется данное явление, т. е. ре-
дукция, считается неполным;

Например:
 – Сколько вам платят за это?
 – Получаю причитающуюся мне долю.
 – А каково эта доля?
 – 40 тысяч
 – Разве это не мало?
 – Не знаю. (Дж. Джаббарлы) 
Известно, что наш язык состоит из устной и письменной речи, которые отражаются в 

литературе – в языке автора, рассказчика, в виде монолога или на языке персонажей (на 
языке диалога). Именно поэтому при анализе неполных предложений приходится делить 
их на две большие группы:

1) Неполные предложения языка монологов;
2) Неполные предложения языка диалогов.
Начиная с XIX века по наши дни, в исследовании неполных предложений использо-

ваны различные языковые материалы из написанных в различных жанрах художествен-
ных произведений, а в теоретическом плане – таковых, которые обращались к тюрколо-
гии, азербайджанскому и русскому языковедению.

«Под неполными предложениями монологовой речи подразумевается, в первую оче-
редь, пересказ со стороны автора. Полнота входящих сюда предложений определяется по 
контексту и ситуации, и они называются концептуально-ситуативными неполными пред-
ложениями. Концептуально – ситуативные предложения, – те предложения, неполнота 
состава которых определяется по контексту (тексту) и согласно ситуации (условиям)» 
[5, с. 326]. 

Существуют три типа концептуально-ситуативных неполных предложений:
1) Концептуально-ситуативные предложения без подлежащего:
Например:
Фуад: Он приходил сюда?
Алмаз: Приходил.
Фуад: Он оставался у тебя?
Алмаз: Оставался. (Дж. Джаббарлы) 
В этих предложениях подлежащее заменено третьим лицом. В некоторых случаях 

подлежащее заменяется конкретным лицом, поскольку подлежащее уже употреблялось 
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в предыдущих предложениях, в последующих в нем нет нужды, оно опускается ради 
экономии.

2) Концептуально-ситуативные предложения без сказуемого:
Учитель спросил:
 – Дети, какую тему мы изучали на прошлом уроке?
Дети ответили:
 – Глагол.
Так как в данном отрезке глагол (изучали) употреблен в первом предложении, в даль-

нейшем нет нужды в его повторении, и глагол пропускается. 
3) Концептуально-ситуативные предложения без дополнения:
Например:
 – Здравствуй, Зариф, что с тобой случилось?
 – Со мной ничего не случилось. (А. Керимли) 
Основным видом употребляемого на нашем языке неполного предложения являют-

ся созданные на основании взаимных реплик диалога неполные предложения. «Глав-
ной структурной чертой таких предложений определяются своеобразные особенности 
среды, обстановки, где происходит диалог. Употребляемый в диалоге говорящим и слу-
шавшим член предложения обычно не пишется». Таким образом, каждая последующая 
реплика тесно связана с предшествующей с точки зрения значения и формы. 

Например:
Алмаз: Не трогайте его.
Джамал: Куда он записался?
Алмаз: В «Новый путь».
Джамал: Что такое «Новый путь»?
Алмаз: «Колхоз» (Дж. Джаббарлы)
Мы считаем, что говоря об отличии неполного предложения от других типов предло-

жений, необходимо брать за основу грамматический состав, структуру неполного пред-
ложения, поскольку при подходе к вопросу с позиции пропущенного члена предложения 
видно, что, в отличие от прочих типов, в частности определенных личностных пред-
ложений, члены в таких предложениях пропущены с целью не допустить повторения. С 
другой стороны, в отдельности, т. е. вне текста, неполные предложения не имеют какого-
либо значения, и не выражают никаких мыслей. 

Например:
 – Эй, Теймур, не видел Аждара?
 – Видел. Уехал в Тифлис.
 – А обо мне ничего не сказал?
 – Сказал.
 – А мои деньги, а мои вещи? (И. Шыхлы)
Употреблять использованные в данном тексте реплики вне текста было бы бессмыс-

ленно. Поэтому нельзя рассматривать члены неполных предложений как изолирован-
ные. Их необходимо брать в связи с другими членами текста. 

Таким образом, в целях выявления синтаксической и семантической структуры пол-
ных предложений необходимо обратить внимание на следующую схему:
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1) Форма концептуально-ситуативного неполного предложения с пропущенным под-
лежащим. (Рис. 1. 6.) 

 

 
. -   . 

2) Форма концептуально-ситуативного неполного предложения с пропущенным ска-
зуемым. (Рис. 1. 7.) 
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3) Форма концептуально-ситуативного неполного предложения с пропущенным допол-
нением. (Рис. 1. 8.)
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4) Форма концептуально-ситуативного неполного предложения с пропущенным обсто-
ятельством. (Рис. 1. 9.)
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5) Форма концептуально-ситуативного неполного предложения с пропущенным опре-
делением. (Рис. 1. 8.)
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Одной из особенных и интересных частей неполного предложения являются эллипти-
ческие предложения. Эллиптические предложения становятся выражением мысли в опре-
деленной форме. «Особенность таких предложений заключается в том, что в них можно 
пропускать не главные, но легко воображаемые для полноты мысли члены – глагол – ино-
гда, а в случае необходимости существительное или второстепенные члены предложения». 
Согласно данному свойству, эллиптические предложения в языкознании относятся к одно-
му из видов концептуально-ситуативного неполного предложения» [3. с. 150].

Пропуск глагола или одного из второстепенных членов не является препятствием 
для полноты значения предложения. Так как пропущенную часть можно восстановить 
по общему значению в контексте.

Например:
 – Значит, это задевает вас?
 – Немного.
Или:
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 – Папа, в каком городе это случилось? 
 – В Баку (Дж. Джаббарлы) 
Из приведенных выше отрывков видно, что в предложениях пропущены глаголы. 

Следовательно, эти предложения неполные по формально-грамматическому составу, а 
по синтаксическим и семантическим свойствам – полные.

Эллиптические предложения обычно функционируют как составные части концеп-
туально-ситуативных неполных предложений, но между ними наблюдается существен-
ная разница. Так, пропущенные члены неполных предложений восстанавливаются по 
тексту. А эллиптические предложения сохраняют свою полноту и целостность и без тек-
ста, потому что эта целостность и полнота в достаточной степени выражаются внутрен-
ним семантическим весом самого предложения. Поскольку значение высказываемой 
мысли понятно и без сказуемого, оно выступает в роли восстановленного сказуемого 
или вспомогательного члена. Данную характерную черту эллиптических предложений 
можно заметить при их использовании в поговорках:

Например:
«Куда метишь (идешь), туда и попадаешь (окажешься)»
Или:
«Вначале внутри дома (ремонтировать), затем внешнюю часть (исправить)».
Таким образом, эллиптические предложения – это неполные по формально-грамма-

тическим свойствам и полные по лексически-грамматическим свойствам предложения.
Тем не менее, за исключением некоторых тонких особенностей, эти предложения 

нельзя отделять от неполных предложений. Одновременно эллиптические предложения 
обладают своими характерными свойствами:

1) В случае, когда в неполных предложениях допускается пропустить дополнение, 
подлежащее и сказуемое, в эллиптических предложениях можно пропустить только ска-
зуемое;

2) В прочих неполных предложениях с пропущенным сказуемым сказуемое употре-
бляется в первом предложении или контексте. «В неполных предложениях эллиптиче-
ского типа пропущенное сказуемое занимает место не в первом предложении, а может 
восстанавливаться по общему содержанию текста» [4. с. 79 – 80].

Синтактико-семантическую структуру эллиптических предложений можно предста-
вить в следующем виде: (Рис. 1.11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .  .  

 
 

 

«   

. . 

   



141

©   Мамедова Н. Кямиль гызы, 2016

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Исследования по синтактике азербайджанского языка. Баку. Изд-во АН Азербайд-

жана, 1963. /на азерб. яз/.
2. Греч Н. Практическая русская грамматика. – М. 1959.
3. Современный азербайджанский язык, синтаксис. Часть II. Баку, Азертедриснешр, 

1962. /на азерб. яз/.
4. Абдуллаева Н. Неполные предложения. Научные труды АГПИ. 1960. /на азерб. яз/.

Аббасов А., доктор наук, доцент 
Бакинський державний університет, Азербайджан

СИНТАКСИЧНА СЕМАНТИКА НЕПОВНИХ РЕЧЕНЬ
Стаття присвячена розгляду і класифікації простого речення. При аналізі простого 

речення, поряд з іншими ознаками, диференціація за ознакою структурної повноти має 
дуже важливе значення. У зв’язку з цим, прості речення діляться на повні і неповні. 

Ключові слова: односкладні – такі, що складаються з одного головного члена речен-
ня, двоскладні – складаються з обох головних членів речення, контекст – текст, контек-
стуальна ситуація – текстові умови. 

Abbasov A., doctor of sciences, docent 
Baku state university, Azerbaijan

SYNTACTIC SEMANTICS OF INCOMPLETE SENTENCES
In the classifi cation of simple sentences the structural division is considered one of the 

most important problems. According to this fact simple sentences are divided into complete 
and incomplete ones.

Key words: təktərkibli – single root (consists of only one main clause), cüttərkibli – double 
root (consists of both clauses), context, contextual situation.

УДК 821.10.09
Мамедова Н. Кямиль гызы, и.о. доцента
Бакинский государственный университет, Баку, Азербайджан

РОЛЬ ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ ГЛАГОЛА 
В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ

В статье речь идёт о связи культуры речи с особенностями грамматических и се-
мантических категорий глагола. В результате исследования было установлено, что 
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Одним из главных условий культуры речи является её богатство. Если каждый гово-
рящий или пишущий на каком-либо языке будет использовать слова и выражения, при-
влекая все богатство языка и правильно соблюдая его грамматические нормы, то и речь, 
будь то письменная или устная, в результате станет более благозвучной, интересной и 
понятной. Наличие наибольшего словарного запаса у говорящего или пишущего в дан-
ном случае является главным критерием. Расширение лексического запаса не ограничи-
вается исключительно усвоением лексико-семантических групп языка и конкретно – его 
лексической структуры. Морфология, наравне с изучением грамматических категорий 
языка, в то же время, способствует обогащению словарного запаса, более широкому 
выявлению не только грамматического, но и лексико-семантического смысла слов. Ин-
тересно мнение русских языковедов П.С. Пустовалова и М.П. Сенкевича по данному 
вопросу: «Словарный состав, расширение словарного запаса являются одними из ос-
новных вопросов в развитии речи. Эта работа, прежде всего, выполняется при изучении 
раздела «Лексика», здесь же приводятся сведения о лексическом значении, многознач-
ности, омонимии, антонимии и синонимии слов. Эта работа продолжается и в разделе 
«Морфология», где при изучении категориальных значений частей речи (это является 
дифференциальным признаком любой части речи) также анализируется их лексические 
значения. На занятиях по морфологии расширяются представления учащихся о лексиче-
ском значении, тематических группах, типах лексических значений слов, их семантике 
как лексических, так и грамматических средств» [1, 86].

Проф. Г.Балыев, говоря о наличии богатых возможностей морфологических единиц 
с точки зрения стилистической целесообразности, отмечает: «Прежде всего, следует 
знать, что каждая морфологическая единица имеет определенное значение и выполняет 
ведущую функцию в речи. Поэтому их стилистические возможности должны быть из-
учены на основе вероятности создания синонимии» [2, 293].

Из вышесказанного следует, что изучение грамматико-семантических особенностей 
морфологических единиц является вдвойне актуальным: во-первых, в ключе изучения 
позиции и роли этих единиц в морфологическом ярусе, и, во-вторых, выявления богатых 
ресурсов омонимии, синонимии, полисемии в их грамматическом окружении.

Грамматическое значение слова значительно шире его первичного лексического зна-
чения. Проф. А. Фараджов, говоря о лингвистических вопросах усвоения грамматиче-
ских понятий, очень верно отмечает, что «значение, лежащее в основе частей речи, не 
является словарным или семантическим значением. Оно является обобщенным значени-
ем слова. Под обобщенным значением понимается абстрактное значение слова, которое 
связано с определенным признаком» [3, 68]. В этом плане глагол отличается от других 
частей речи по широте смыслового содержания. Эта часть речи привлекает внимание 
как богатством грамматических категорий, так и разветвленными связями с другими ча-
стями речи. Последнее больше всего относится к таким формам глагола, как инфинитив, 
причастие и деепричастие; ситуация еще более прояснится, если включить в круг ис-
следования примеры субстантивации некоторых инфинитивов (qazmaq – копать/корка; 
çaxmaq – курок, кремень/высекать, чеканить), а также слова-омографы, различающиеся 
ударением (gəlin – приходите/невеста, qazma – бурение/землянка, vurma – умножение/не 
бей! и др.). Принадлежность слов с одинаковым фонетическим составом к глаголу или 
иной части речи определяется только в конкретной грамматической ситуации, напр.: düz 
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(I прил. ровный, гладкий, прямой; II сущ. равнина, степь; III предик. правильно, верно, 
точно; IV глаг. совпадать, соответствовать), qaz (I сущ. газ, гусь; II прил. газовый, гуси-
ный), yaz (I сущ. весна; II прил. весенний; III глаг. пиши!) и др.

Проф. Ю.Сеидов, говоря о грамматических категориях глагола, в частности, пишет: 
«В азербайджанском языке глагол отличается от других частей речи богатством своих 
грамматических категорий. Глаголы также различаются своим семантическим много-
образием. Множество и разнообразие грамматических категорий еще более повышает 
семантические оттенки глагола» [4, 304-305].

Основной характеристикой глагола является обозначение действия, состояния, от-
ношения. Именно с этой точки зрения нельзя рассматривать глагол как слово, обозна-
чающее только действие, так как это понятие ограничивает семантическое содержание 
данной части речи. Несмотря на то, что во всех глаголах присутствует содержание дей-
ствия, все же эти слова обозначают, наряду с этим, также различные процессы (работу, 
речь, мышление, состояние). Именно поэтому проф. М.Гасанов при определении глагола 
предлагает учитывать также категорию состояния. Он, в частности, приходит к выводу, 
что «глаголы, обозначающие состояние, являются переходными, а глаголы движения – в 
основном непереходными» [5, 250-251].

Категория вида глагола обладает более широкими возможностями с точки зрения 
обогащения культуры речи. Данная категория связана, с одной стороны, с созданием 
новых лексических единиц языка, а с другой – с существующими в нем омонимией и 
синонимией. Категория вида глагола, как и многие другие разделы морфологии, в опре-
деленной степени связана с синтаксисом. Например, включение безличного вида глагола 
в видовую парадигму вызывает некоторое сомнение, тем не менее, в азербайджанском 
языке отдельно отмечаются особенности глаголов этого вида, использующиеся в основ-
ном в официально-деловом стиле для выделения безличных предложений.

Этот же вопрос привлек внимание и русистов. Г.К. Лидман-Орлова указывает на не-
возможность уточнения морфологической природы некоторых слов без ссылок на струк-
туру и семантику предложения, добавив к ним безличные глаголы: «…они используются 
без подлежащего и функционируют в односоставных безличных предложениях» [6, 46].

Омонимия страдательного и возвратного залогов глагола в азербайджанском языке 
также играет важную роль в обогащении речи; так, существуют некоторые непереходные 
глаголы, которые образованы при помощи одной и той же аффиксальной морфемы от 
переходных глаголов. Их принадлежность к тому или иному залогу определяется толь-
ко в контексте, напр.: Qapı açıldı ~ Hava açıldı – Дверь открылась ~ Погода прояснилась; 
Yuyulmuş paltarlar sərildi ~ Oğlan yerə sərildi – Постиранное белье развешано ~ Мальчик 
распростерся на земле; Ağaclar kəsildi ~ O, imtahandan kəsildi – Деревья вырублены ~ Он 
срезался на экзамене. В приведенных примерах первые элементы находятся в страдатель-
ном, а вторые – в возвратном залоге. В данном случае залог был определен при помощи 
логичности речи. В предложении Qapı açıldı. (Дверь открылась.) субъект предложения мо-
жет быть восстановлен при помощи вопроса kim tərəfi ndən? (кем?), а в предложении Hava 
açıldı. (Погода прояснилась.) субъектом является сам объект. Проф. Г. Гасанов, говоря о 
связи культуры речи с логикой, пишет: «Логика определяется степенью соответствия меж-
ду смыслом слова и выражаемым им понятием. Логика также заключается в смысловой 
связи слов, употребляющихся в словосочетании и в предложении» [7, 28].
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Синонимия играет важную роль как в сохранении лексических норм, так и в обо-
гащении, разнообразии речи. С этой точки зрения, существует близость в семантике 
взаимного и совместного залога глагола: в обоих залогах действие выполняется, по 
меньшей мере, двумя лицами. Например, несмотря на различие форм глаголов görüşmək 
(встречаться), yazışmaq (переписываться), vuruşmaq (сражаться), doluşmaq (вваливаться), 
ağlaşmaq (плакать вместе), gülüşmək (смеяться вместе), их объединяет значение совмест-
ного действия. Здесь внутреннее семантическое сходство преобладает над лексической 
синонимией. Такое же сходство наблюдается между страдательным и безличным зало-
гом глагола. Например, в конструкциях с глаголами alındı (получилось), silindi (стер-
лось), kəsildi (вырубилось), paylandı (распределилось) и gedildi (отправилось), inanıldı 
(поверилось), təsadüf edildi (приурочилось), yanaşıldı (приблизилось) субъект обуславли-
вает смысловую синонимию глаголов в страдательном и безличном залогах.

Что касается понудительного залога, то его основной признак связан с переходными 
глаголами, требующими наличия объекта как для обеспечения экспрессивности речи, так 
и для выполнения действия. «В данном залоге выполнение действия не относится непо-
средственно к первому субъекту. Оно выполняется по просьбе, приказу или поручению 
первого субъекта; однако действительный исполнитель не может быть выявлен как субъ-
ект» [8, 145], напр., yazdırmaq (заставить написать), sildirmək (заставить стереть), oxutmaq 
(обучать, давать образование), qazdırmaq (заставить копать), yığdırmaq (заставить собрать), 
çəkdirmək (взвешивать, вырывать) и т.д. В семантике этого залога глагола присутствует так-
же сходство с повелительной формой, которое появляется без участия аффиксов – maq, – 
mək: yazdır (заставь записать), sildir (заставь вытереть), oxut (дай образование), qazdır (за-
ставь копать), yığdır (заставь собрать), çəkdir (взвесь, вырви (о зубе)) и т.д.

Наклонения глагола играют важную роль в реализации мысли, желания, а также по-
явлении различных стилистических оттенков. Между ними также существуют свойства 
полисемии, омонимии и синонимии. Повелительное наклонение, кроме значения кате-
горического приказания (чаще всего во II л.ед.ч.), также принимает оттенки просьбы, 
побуждения, желания, приглашения и даже мольбы, напр.:

Aparın, aparın onu zindana! – 
Уведите, уведите его в темницу! (С.Вургун);
Gəl ört pəncərəni, qalaq üz-üzə. – Закрой же окно, останемся наедине (Р.Рза);
Yalvarıram, məndən əl çəkin! – Умоляю, отстаньте от меня! (C. Cabbarlı).
Проф. Ю.Сеидов в связи с этим пишет: «Ввиду того, что сказуемое в побудительном 

предложении выражается повелительным наклонением глагола, между повелительным 
наклонением глагола и побудительным предложением существует как семантическая, 
так и грамматическая связь» [9, 337]. Значения повелительного наклонения глагола уточ-
няются в побудительном предложении. Например, глагол gəl (приходи) в повелительном 
наклонении в предложении Yaxası ordenli igid ər gəlsin. – «Путь придет удалец-ордено-
носец» (С.Рустам) выражает желание; а в предложении Sərvət görmək istəyən Azərbaycana 
gəlsin. – «Кто хочет богатства увидеть, пусть приходит в Азербайджан» (С.Рустам) – 
призыв, приглашение.

Желательное, необходимое и условное наклонения глагола, взаимно дополняя друг 
друга, могут употребляться как в грамматическом, так и в стилистическом смысле. По 
аналогии с повелительным наклонением, в желательном и условном наклонениях также 



145

могут присутствовать, соответственно, оттенки условия или желания. Здесь важную 
роль играет цель и интонация. Например, простое предложение Siz gedirsiniz. – «Вы 
уходите», помимо обозначения настоящего времени, при изменении интонации также 
может выражать удивление, вопрос, приказ и чувство волнения. В примере Mən Sona 
deyiləm, əgər bu ceyrana ingilis əli dəyə. – «Я не Сона, если рука англичанина коснется 
этой девушки» (Мир Джалал) союз əgər (если) ясно указывает на условие, однако ска-
зуемое в этом предложении выражено желательным наклонением глагола. Кроме этого, 
значение условного наклонения может быть выражено также аффиксами времен глаго-
ла: Həsən ağa kimi zalımın biri getdi naçalnikdən xahiş elədi, bir də görəcəksən papağımı 
qoltuğuma verib saldılar eşiyə. – «Какой-нибудь лихач, вроде Гасан-аги, попросит началь-
ника, и, смотришь, всучив мне шапку под мышки, впустят в помещение» (А. Ахвердов).

В семантике повелительного наклонения может присутствовать значение будущего 
времени. Это, в целом, относится ко всем глаголам в изъявительном наклонении за исклю-
чением тех, которые обозначают настоящее и прошедшее время. Глаголы в желательном, 
долженствовательном, обязательном и условном наклонениях логически содержат значе-
ние будущего времени. Проф. М. Гусейнзаде в этом отношении пишет: «Время в пове-
лительном наклонении имеет только идейно-смысловое представление. Каждый глагол, 
выражающий повеление, по смыслу обозначает будущее время… Это логически верно, 
потому что в настоящем времени невозможно выразить повеление по отношению к дей-
ствию, выполненному в прошлом. Повеление относится только к будущему времени. В 
свою очередь, близость или отдаленность такого будущего являются неопределенными по 
отношению к настоящему времени. Эта близость или отдаленность действия в будущем 
времени определяется общим содержанием побудительного предложения» [8, 163].

В своей речи мы чаще всего употребляем глаголы в изъявительном наклонении. И 
это естественно, потому что речь выполняет коммуникативную и информативную функ-
ции. С точки зрения времени информация может относиться к настоящему, прошлому 
или будущему. Мнение проф. Ю.Сеидова по этому поводу отличается своей оригиналь-
ностью: «Все другие наклонения глагола по своей роли и значению могут быть проти-
вопоставлены изъявительному наклонению. В нашей речи изъявительное наклонение 
играет первостепенную роль среди других наклонений глагола. Изъявительное наклоне-
ние образует в языке основы предикативности. С теоретической точки зрения, язык мо-
жет обойтись без долженствовательного, обязательного, желательного и даже условного 
наклонения» [4, 353].

Прошедшее время глагола в азербайджанском языке по своему смыслу выражает 
два значения времени: 1) сообщенное очевидцем простое перечисление произошедших 
событий, и 2) словесные субъективные описания говорящего – очевидца событий. На-
пример, Bir gün Aslan müəllim məndən keçən dərsi xəbər aldığı zaman onun baxışlarında elə 
soyuq bir ifadə hiss etdim ki, özümü saxlaya bilməyib cavab vermək əvəzinə ağladım. – «Од-
нажды во время опроса пройденного урока я вдруг ощутил такое холодное выражение 
во взгляде Аслан муаллима, что, не сдержавшись, заплакал вместо того, чтобы отвечать» 
(И. Эфендиев). Как показывают текстологические наблюдения, не только категорическое, 
но и другие формы глагольных времен употребляются в устной или письменной литера-
туре неоднозначно. Предложения в тексте относятся к разным временам и, в основном, 
имеют сложные формы наклонений, напр.: Kənddən ayrılandan sonra Bahar başıaşağı, 
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fi kirli yeriyərək hara getdiyini bilmirdi. Yolun uzaqlığını hiss etmədən bir də gözünü açıb özünü 
vağzalda gördü. Buralar Bahara tamam yad və vahiməli görünürdü. Taxta budkadan papiros 
alan bir tüfəngli, kənd uşağını görüb yanına çağırdı, danışdırdı, çayxanaya aparıb ona şirin 
çay aldı. Qəssab dükanında, atasının yanında durmağı təklif elədi. – «После отдаления от 
села, Бахар шла задумчиво с поникшей головой, сама не зная куда. Не заметив дальность 
пройденного пути, она вдруг очутилась на вокзале. Здесь все показалось Бахар совер-
шенно чуждым и жутким. Один человек с ружьем, покупавший папиросы в деревянной 
будке, увидел сельского мальчишку и подозвал к себе, расспросил, отвел его в чайхану, 
угостив сладким чаем. Предложил побыть возле отца, в мясной» (Мир Джалал).

Как видно из примеров, прошедшее время не только выражает грамматические зна-
чения, но также обладает способностью придавать предложению стилистические от-
тенки. Это проявляется как в устной, так и в письменной форме, способствуя точности 
и правильности выражения мысли говорящего. Способ выражения мысли повышает ее 
убедительность и обуславливает однозначность. Проф. Г.Гасанов связывает эту особен-
ность форм прошедшего времени с отношениями их синонимии с настоящим и прошед-
шим временем [см.: 7, 304].

Для длительного прошедшего времени наиболее характерен описательный стиль, 
особенно часто встречающийся в языке сказок и дастанов, а также в текстах об истори-
ческих личностях. Глаголы здесь принимают аффиксы – mış, – miş, – muş, – müş. Говоря-
щий, используя эти аффиксы, а также усеченную частицу «-imiş», доводит до слушателя 
информацию о событии в далеком прошлом, напр.: XV əsrdə Sara Xatun Şərqdə yeganə 
qadın-diplomat olmuşdur. Onun adına bir çox xarici ölkələrdən, həmçinin Qərb ölkələrindən 
məktublar gəlmiş, onunla Təbrizə gələn xarici diplomatlar və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 
xarici səfi rliklər arasında danışıqlar aparılmışdır. – В XV веке Сара-хатун была единствен-
ной женщиной-дипломатом на Востоке. На ее имя приходили письма из многих зарубеж-
ных стран, в том числе западных, проводились переговоры между прибывшими в Тебриз 
иностранными дипломатами и функционировавшими в Азербайджане посольствами (из 
текста «Сара-хатун»); Biri varmış, biri yoxmuş, bir padşah varmış. Bu padşahın da bağında 
bir alma ağacı varmış. Bu ağac birinci gün çiçək açarmış, ikinci gündə çıçəyini tökərmiş, 
üçüncü gündə bar verərmiş. Bu almanı kim yesəymiş, on beş yaşında oğlan olarmış. – «Жил-
был падишах. И была у падишаха в саду яблоня. В первый день это дерево цвело, на 
второй день – цветки осыпались, а на третий – появлялись плоды. А тот, кто отведал это 
яблоко, становился пятнадцатилетним мальчиком» (из «Сказки о Меликмамеде»).

В лингвистической литературе под названием «сложные формы прошедшего време-
ни» используются такие несколько трудные для понимания термины, как давно прошед-
шее, прошедшее с категорическим будущим, прошедшее с некатегорическим будущим, 
незаконченное прошедшее, длительное прошедшее время [см.: 10, 331-336]. Эти формы 
образуются при помощи добавления частиц idi, imiş к глаголам не только в прошедшем, 
но и в других формах времени, свидетельствуя об отсутствии строгой дифференциации 
глагольных времен. Проф. М. Гусейнзаде называет эти частицы ədat (частица как слу-
жебная часть речи), и отмечает, что эти частицы, присоединяемые как к глаголам, так 
и к именным словам, привязывают все времена к прошедшему времени: «Они, в то же 
время, отражают основное содержание категорического и длительного прошедшего вре-
мени, т.е. выражают также значение присутствования и неприсутствования говорящего 
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в исполнении работы и событиях. Поэтому при употреблении глаголов с частицами idi, 
imiş в изъявительном и других наклонениях меняется не только наклонение, но и со-
держание» [8, 169-170]. Именно поэтому употребление таких глагольных форм придает 
формальную и содержательную красочность речи, отражая, наряду с конкретным грам-
матическим значением времен, также их стилистические оттенки. Эти формы, образу-
ющие содержание прошедшего времени, служат стилистическому обогащению речи. 
Анализ конкретных текстов показывает наибольшую частотность употребления гла-
гольных форм с этими частицами, напр.: Qarabağın bir hissəsi olan Xocalı respublikamızın 
zəngin təbiətə malik rayonlarından idi. Axarlı-baxarlı yerlər insanı daim təbiətin qoynuna 
səsləyirdi. Ötən əsrin sonlarında rayon mərkəzi olan Xocalı şəhərində quruculuq və abadlıq 
işləri nəticəsində burada xeyli sosial xidmət obyektləri və müəssisələr fəaliyyətə başlamışdı. 
Xocalı böyüyür və gözəlləşirdi. Xocalının sabahı daha gözəl olacaqdı... – «Ходжалы, являю-
щийся частью Карабаха, был одним из районов нашей республики, обладающих богатой 
природой. Красивые пейзажи постоянно манили людей на лоно природы. В конце про-
шлого века, в результате работ по строительству и благоустройству райцентра Ходжалы, 
здесь начали функционировать многие объекты и учреждения социального обслужива-
ния. Ходжалы рос и хорошел. Будущее Ходжалы было бы еще красивее…» (из текста 
«Будущее Ходжалы было бы еще красивее…»).

Другие времена глагола также играют определенную роль в содержательном обо-
гащении речи. Несмотря на то, что значение настоящего времени нам известно, тем не 
менее, иногда в зависимости от текста или ситуации оно может выражать также значения 
будущего времени. Такое явление имеет место при неизбежности совершения действия 
в будущем. В творчестве близких к народу азербайджанских поэтов и писателей явно 
просматривается независимость содержания от формы: Budur, sabah peçləri yandırırıq. – 
«Вот, завтра зажигаем печи» (Мир Джалал). Проф. Г. Гасанов на основании приведенных 
примеров из произведений народного писателя С. Рагимова показывает, как некатего-
рическое будущее время может выражать содержание настоящего времени: Bir gün kişi 
vurub ova çıxar, onda qarğıdan at səksənər, tərlan havaya qalxar, kişinin ayağı üzəngidə qalar. 
At kişini sürükləyib, hey ora-bura çırpar. Bir azdan başsız bədən atın quyruğunda sürünüb evə 
gələr. – «Как-то пойдет мужик на охоту, да так, что от тростника конь испугается, ястреб 
взлетит, нога мужика застрянет в стремени. Конь проволочит мужика, ударяя его из сто-
роны в сторону. А вскоре, волочась за хвостом коня, прибудет домой безголовое тело» 
(см.: 7, 306). На наш взгляд, в появлении таких оттенков у глагольных времен важную 
роль играет и сама манера повествования.

Глаголы в будущем времени наиболее склонны к синонимии с долженствовательным 
и обязательным наклонениями глагола, напр. gələcəyəm, gələrəm (приду) по смыслу очень 
близки к глаголам gələsiyəm, gəlməliyəm (я должен прийти). Однако глагол gələsiyəm не 
может полностью отражать содержание глаголов gələcəyəm, gəlməliyəm. В содержании 
аффиксов некатегорического будущего времени – ar, – ər скрыто понятие некоего обще-
го времени, которое проявляется в пословицах и поговорках: Nə əkərsən, onu da biçərsən 
(Что посеешь, то и пожнешь); Cücəni payızda sayarlar (Цыплят по осени считают) и т.д.

Усвоение и уместное употребление богатых грамматических и семантических осо-
бенностей категорий глагола играют важную роль в соблюдении таких основных усло-
вий культуры речи, как правильность, точность и выразительность. Глагол, по сравнению 
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с другими частями речи, занимает одно из ведущих мест в процессе коммуникации, т.к. 
без его участия невозможно обеспечение предикативности. Имена также играют роль 
предиката, являясь носителями свойственного глаголу лично-предикативного признака. 
Глаголы также привлекают внимание своими национальными признаками. Высказанная 
проф. М. Гусейнзаде фраза «Азербайджанский язык сумел сохранить свою националь-
ную оригинальность благодаря глаголам» уже давно звучит как афоризм.
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РОЛЬ ГРАМАТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ ДІЄСЛОВА У РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ 
МОВЛЕННЯ

У статті мова йде про зв’язок культури мовлення з особливостями граматичних і 
семантичних категорій дієслова. У результаті дослідження було встановлено, що ді-
єслова азербайджанської мови завдяки своїм національним ознакам зберегли властиві 
їм щонайменші деталі. Без засвоєння цього багатства категорій дієслова, їх доцільного 
використання неможливо досягти високої культури мовлення..

Ключові слова: дієслово, граматичні категорії, культура мовлення, розвиток. 
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THE ROLE OF GRAMMATIC CATEGORIES OF THE VERB IN THE 
DEVELOPMENT OF STANDARDS OF SPEECH

The article deals with the relation of a standard of speech to the features of grammatical 
and semantic categories of the verb. As a result of research it has been found out that due to the 
national qualities, the verbs of the Azerbaijani language have kept the smallest details inherent 
in them. It is impossible to achieve a high standard of speech without mastering all categories’ 
riches of the verb and their expedient using.
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ АФФИКСОВ 
В СОВРЕМЕННЫХ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ

(НА ОСНОВЕ СЛОВООБРАЗУЮЩИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ АФФИКСОВ)

В статье обсуждаются вопросы дифференциации словообразующих аффиксов в 
тюркских языках по семантическим областям. В тюркских языках не все лексические 
аффиксы участвуют в процессе словобразования в одинаковом количестве. В данной 
статье впервые будет идти речь об образовании слов в разных языках с различными 
значениями при помощи идентичных словообразующих (лексических) аффиксов. 

Ключевые словa: словообразовательные аффиксы, производные слова, дифферен-
циация по семантическим областям, тюркский язык.

Семантика слов в тюркологии неоднократно служила объектом исследований, этой 
тематике посвящено несколько исследовательских работ, но семантическая область сло-
вообразующих аффиксов языка осталась незатронутой, об этом не было написано. Во-
прос семантики лексических аффиксов тюркского языка является одной из наиболее ин-
тересных тем. Как известно, семантика изучает смысловое значение слова. Понятие «се-
мантика аффиксов» кажется несколько странным. Ведь любой аффикс, и лексический, 
и грамматический, является элементом, не имеющим самостоятельного лексического 
значения. Однако, в нашей статье рассказывается об образовании слов с различным зна-
чением путем добавления одинаковых лексических аффиксов в тюркских языках. В осо-
бенности эти тенденции сильно развиты в турецком языке.

«Слово, образованное от определенного слова, приобретает новое понятие, и с се-
мантико-структурной позиции выделяется в составе словаря в виде новой качествен-
ной единицы. Значение, выраженное посредством словообразующего формата, можно 
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назвать словообразующим значением. По мнению автора, выделяющего его в ряду линг-
вистических понятий, словообразующее значение по ряду признаков разделяется на 
грамматическое и на лексическое» [7, 10].

По мнению некоторых ученых, в тюркских языках морфема-аффикс считается эле-
ментом, лишенным семантического значения. Однако, некоторые ученые не придержи-
ваются данной мысли. Морфема – это наименьшая языковая единица, обладающая осо-
бой структурой и способом употребления. Не случайно, что слово состоит из смысловой 
системы – является единицей языка, распадающейся на минимально значимые части по 
форме» [7, 331].

В целом, как мы отметили выше, в языкознании не говорилось о семантике лексиче-
ских аффиксов, или же эта тема была затронута весьма поверхностно. 

Причина появления нового слова, бесспорно, требует учета внешнеязыковых и вну-
триязыковых факторов и может быть принята в качестве общего положения в разных 
языках. Исследователи области языковой номинации отмечают следующие причины по-
явления составных слов: «1) полностью отсутствует названия события, предмета или 
процесса; 2) несоответствие выражения определенных понятий в длинных соединениях 
и составах методом описания; 3) несоответствие формы слова новому пониманию свой-
ства предмета, или же события; 4) повтор нового названия в определенном тексте (стили-
стический); 5) понимание фрагмента действительности на основе различных признаков; 
6) необходимость представления существующего знака в новом ракурсе (как предмет 
признаков, как событие-процесс и т.д.)» [3, 253].

Не все лексические аффиксы в тюркских языках образуют слова в одинаковом ко-
личестве. Если в азербайджанском языке аффиксы – daş, – dən – образуют только слова, 
имеющие одно смысловое значение, то с помощью аффиксов «-çı4, – lı4» формируются 
слова с несколькими смысловыми значениями. Например, çəkməçi, kəndli, atlı, Həsənli 
и т.д. А количество групп слов с разными значениями, которые были получены посред-
ством аффикса –lıq, составляют большинство в тюркских языках» [12, 61].

Если в одном тюркском языке аффикс “çi4” образует существительные с творческим, 
профессиональным значением, то в других тюркских языках образует существительные 
с другими значениями. 

«Для реализации процесса необходимо наличие нормальных условий, так как сло-
вообразование зависит как от влияния различных внутриязыковых факторов, так и от 
определенных внешнеязыковых факторов. Должна возникнуть необходимость в обще-
ственных и абсолютно лингвистических условиях, реализующих общее семантическое 
качество в компонентах, из которых состоит слово. Для сравнения: язык, нога, выра-
жающие части тела, принимают формат–çı2 и образуются соответствующие слова dilçi, 
ayaqçı, данный формат не присоединяется к словам qulaq, əl, qıç, burun и т.п., входящим 
в ту же область, тогда как принцип создает для этого возможности: прикрепляясь к слову 
baş, производит слово «başçı» [15, 26 ].

В древнетюркском языке употреблялись варианты –çı,-çi аффикса – çı4. А. Раджабли 
отмечает, что на языке Гектюрк данный аффикс производит слова в десяти значениях [15, 
208]. Например, bədizçi-«узорщик», ayğuçi – «советник, везир», «bark itgüçi»строитель 
дворца, создатель дворца т.д.; yirçi “проводник”, yolçu “спутник, путник”, armakçı 
“лгун”, elçi “посол” и т. 
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“В современном тюркском языке аффиксы – çı,-çi не добавляются к словам, обозна-
чающим лицо, человека, так как данный аффикс сам производит понятие лицо, человек. 
Однако на языке Гектюрк этот аффикс добавляется к словам, выражающим понятие че-
ловека, и образует слово, которое в каком-то роде обозначает понятие лица, занимающе-
гося с вышеназванными людьми. Например, yağı «düşmən», yağıçı –«полководец, двига-
ющий войска на врага» [15, 209].

По мнению А. Раджабли, аффиксы – çı,-çi – образуют прилагательные в языке 
Гектюрк. Однако мы не можем согласиться с данным мнением А. Раджабли. Так как 
указанные ученым примеры являются всего лишь атрибутизацией существительного. 
А.Раджабли привел такой пример. Например, «Bədizçi Toyğun eltəbərig kəlürti»-Naxışçı 
Toyğun eltəbəri gətirdi [15, 210].

A.Н. Кононов пишет о наличии в турецком языке трёх семантических смысловых 
групп аффикса –çı4 – [2, 103]: 1) обозначает название движения, работы, деяния, напри-
мер, avçı, demirçi; 2) обозначает имена лиц, например, maddeçi, yalançı, şakaçı; 3)произ-
водит существительные, связанные с состоянием, ситуацией, например, yolçu, davaçı, 
kiraçı,ezberçi и т.д. 

T. Бангуоглы так отмечает семантическую область употребления аффикса “-çi” в 
современном тюркском языке. a) производит творческие названия, например, dəmirçi, 
kemekçi и т.д.; b) образует слова, выражающие понятие человека [10,162]. Например, yolçu, 
yabançı, konuşmaçı; c) при добавлении к именам и некоторым прилагательным образует 
прилагательные, указывающие на быстрое привыкание человека к чему-либо. Например, 
yalançı, doğruçu, şakaçı и т.д.; d) образует прилагательные, указывающие на автора одной 
мысли, одного убеждения. Например, akılçı, kaderçi, halkçı, milliyyətçi и т.д.; e) участвует в 
образовании многих названий мест. Например, Demirçi, Sabunçu и т.д. [10,163].

Авторы говорят о наличии следующих семантических групп аффикса – çı/-çe – в 
языке казанских татар. Данный аффикс в языке казанских татар производит слова весьма 
широкого семантического ареала: 1. Образует существительные с конкретным значени-
ем: например, kömeç+çe «серебряных дел мастер», kran+çı «серебряных дел мастер», 
alma+çı «продавец яблок», taş+çı «каменщик», neft+çe «нефтяник». 2. Создает слова 
с абстрактным значением. Например, jinayat+çı «преступник», qiybət+çe «сплетник», 
respublika+çı «республиканец». Авторы произведения отмечают наличие в татарском 
языке следующих типов модели существительного +çı/çe [6, 236]. Однако ввиду чрез-
мерного размера модели этого типа указываются в 21 семантической группе [6, 240-245].

Специалисты языка казанских татар разделили составные слова, образованные аф-
фиксом “-çı2”, на 21 семантическую группу, которую можно объединить в 2-3 делениях. 
По нашему мнению, было бы неверным деление семантических сфер аффиксов на такие 
минимальные группы.

На языке тофа данный аффикс реализует следующие варианты: –şı/şi, – çı/-çi, – çu/
çü-, также “образует существительные со значением имени деятеля, имен, выражаю-
щих склонностъ, пристрастие лица к чему-либо, специфические черты или особенности, 
имеющие постоянный характер. Словообразовательные возможности этого аффикса не-
ограниченные. Например, anşı «ovçu», (an «животное»), aalçı «гость», (аал «аул» стой-
бище) [4, 98]. 
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Как и во всех тюркских языках, аффикс – lık – на языке казанских татар в большин-
стве своем образует существительные с конкретным значением. Например, su+lık «водо-
ем», işeklık «материал для двери». Однако на языке казанских татар данные аффиксы об-
разуют и абстрактные существительные. Например, ışanıç+lık «доверенность», töş+lek 
«книга толкования снов» [6, 245].

Интересно, что в языке Гектюрк употреблялись варианты – lığ, – liğ современного 
аффикса–lıq. Данный аффикс имеет 7 видов по значению. Аффиксы – lığ, – liğ хотя и 
схожи с аффиксом – lıq4 по фонетическому составу, принципиально отличаются от него. 
Этот аффикс производит в языке Гектюрк прилагательные. Например, ton «don»-tonlığ 
«с платьем»; il «el»-illig «elli, elli olan»; at «ad»-atlığ «именитый, знаменитый» и т.д. 
[15, 218].

Тахсин Бангуоглы отмечает девятъ семантических типов по значению – lık – в турец-
ком языке [8, 194]. Аффикс – lıq4 – это аффикс, выступающий в весьма широких семан-
тических группах в тюркских языках. Например, посредством данного аффикса в ногай-
ском языке образуются шестъ, в кумыкском – четыре, башкирском – четыре, на языке 
ойрот – три существительных с разными значениями. В произведении «Современный 
азербайджанский язык», увидевшим свет в 1949 году, С. Джафаров отмечает наличие 
одинадцати смысловых групп в азербайджанском языке при помощи данного аффикса 
[9, 56]. А в книге «Современный азербайджанский язык», опубликованной в 1980 году 
(II часть), представлены пятъ видов этого аффикса [14, 110].

В произведении «Словообразование в азербайджанском языке», изданного в 1960 
году, С.Джафаров указывает, что в азербайджанском языке при помощи данного аффикса 
образованы аффиксы в 12 видах значения [10, 65]. 

В языке казанских татар встречаются 13 смысловых групп составных слов, образо-
ванных при помощи модели isim+lık/ – lek m. Например, в значении человека, работа-
ющего в коллективе, занимающего руководящий пост: başlık «начальник»; в значении 
вещи, надевающейся на тело человека; bitlik «маска», başlık «шапка», küzlek «очки», 
bornlık «намордник», tışlık «переплет, лицо» [5, 236].

В языке казанских татар имеется шестъ смысловых групп модели 
прилагательное+lık//lek.

1. Указывает на физические качества человека. Например, sukerlık «слепота», 
aksaklık «хромота», çukraklıl «глухота» и т.д. 2.Слова, обозначающие различные объ-
емы и формы. Например, yukalık «тонкость», kalınlık «обширность», tarlık «узость», 
ozınlık «длина» и т.д. 3.Слова, обозначающие физические свойства вещей. Например, 
katılık «прочность», tıqızlık «платность», eraklık «дальность», sıqılmalılık «гибкость». 
4.Слова, обозначающие цвет: Например, kızıllık «краснота», aklıl «белизна”, küklek 
«синева», sarılık «желтизна».5. Слова, обозначающие качество: Например, betçəlelek 
«угреватость», töerlelek «комковатость», kerlelek «грязь», kuaklılık «кустистость»; 6. 
Слова, связанные с внутренними качествами человека: Например, yalkanlık «раболепие, 
угодливость», unqanlık «проворность».

В современном узбекском языке аффикс “-lik” имеет 9 видов [1, 60].
В современном казахском языке аффикс – lık(-lik,-dık,-dik, – tık, tik) употребляется в 

8 значениях [5, 40].
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А теперь поговорим о семантической сфере употреблен     ия аффикса – lı,-li, который 
активно функционирует в тюркском языке. Аффикс – lı,-li прошел период формирования 
в языке Гектюрк и образовался в результате выпадения последнего согласного аффикса–
lığ,-lig. В языке Гектюрк образует прилагательные с двумя свойства  ми значения: 1. При-
соед  иняясь к существительным   , производит п   ри   лагательные со значением, вы   раженным 
в данных существительных. Например, inli “младший брат”-inili “имеющий младшего 
брата”. 2. Присоединяясь к существительным, обозначающим время, производит при-
лагательные со значением времени, вернее с оттенком времени. Например, tün “ночь”-
tünli “с ночью” [15, 67].

Вышеназванный аффикс в турецком языке имеет четыре группы значений [8, 105].
Можем отметить, что аффикс – lı встречается во всех тюркских языках2. С. Джафа-

ров отмечает образование слов с помощью аффикса – lı4 в 6 группах в азербайджанском 
языке.

В турецком языке существуют 2 семантических поля аффикса – lı4-, как лексическо-
го аффикса, образующего прилагательные: 1.Обозначающие качество. 2. Обозначающие 
соотношение. 

T. Бангуоглы отмечает употребление аффикса – li – в 3 функциях на турецком языке: 
a) Данный аффикс присоединяется к именам и прилагательным и производит прилага-
тельные следующего типа: güclü, sesli, yaşlı, öfkeli и т.д.; b) Присоединяется к названиям 
стран, городов, мест: Çinli, Konyalı, Qarahanlı, Osmanlı и т.д.; c) в турецком языке широко 
употребляются названия многих мест, в составе которых имеется аффикс –lı4 – [10, 142]: 
Denizli, Fındıklı, Sungurlu и т.д.

Также, одним из самых продуктивных аффиксов в тюркских языках является – sız,-
siz,-suz,-süz-, который имеет 3 смысловые группы. Был наиболее продуктивным аффик-
сом на языке Гектюрк. Образовал в языке Гектюрк слова в следующих семантических 
полях: 1. прилагательные с отрицательным значением, например, ton-tonsız; sub-subsuz 
«без воды», ok-oksız «без стрелы»; 2. слова, обозначающие не полноту одного признака, 
а лиш некую малость; 3. Иногда данный аффикс растолковывает значение множества, 
например, san «число»-sansız “бесчисленный» и т. д. [15, 230].

С. Джафаров возражает против мнения Н.К.Дмитриева, который указал, что аф-
фикс – sız4 употребляется в качестве антонима аффикса – lı4. По мнению С. Джафарова, 
семантический круг аффикса – lı4 более широк, поэтому он не может быть антонимом 
для имен “Bakılı, Dağlı, Həsənli, Yardımlı, Telli”, образованным аффиксом – sız4 [12, 77].

В современном турецком языке лексический аффикс – cik4-реализуется в следующих 
семантических полях: a) производится от различных имен; b) продуцирует названия не-
которых заболеваний, c) производит существительные с уменьшительно-ласкательным 
значением [8, 164]; d) – cik присоединяется также к названием мест. 

Морфема –cıl4, которая употребляется в турецком языке, реализуется в 2 семанти-
ческих полях. Например, balıkçıl, tavşancıl, yılancıl, siçancıl, adamcıl, çamurcul.; 2) в наи-
более продуктивном значении употребляется в анотолийском наречии. Например, evcil, 
bencil, anacıl, babacıl и т.д. – cıl4-«...производит прилагательные, отражающие длитель-
ные и частично сильные признаки» [8, 164].

Эта особенность данного аффикса в других тюркских языках указывает на то, что он 
начал формировываться в последнее время с прибавлением элемента “-l” к аффиксу – cı4. 
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Поэтому не утвердился в качестве аффикса, обладающего специфической семантикой, в 
некоторых тюркских языках отсутствующей совсем, а в некоторых с пока еще полным 
значением (как в азербайджанском языке). 

А в современном туркменском языке существуют следующие смысловые значения 
аффикса – çıl4. 1. Производит прилагательные из существительных, Например, duuzçul 
«любящий соленые блюда», keypçil «любящий удовольствия» и т.д.; 2. Присоединяясь 
к существительным, производит новые существительные, отражающие характер чело-
века [12, 73].

Аффикс – ek-, производящий из глагола имена, в турецком языке выполняет следу-
ющие функции: a) Производит прилагательные из глаголов; b) Производит из глаголов 
имена со значением места. Данный аффикс очень продуктивен в турецком языке; c) Про-
изводит из глаголов названия вещей и органов; d) Производит из глаголов некоторые 
абстрактные наименования и различные конкретные названия [10, 230].

Вышеназванный аффикс в современном казахском языке реализуется в 5 семантиче-
ских полях, как – k//-k [8, 242].

В языке Гектюрк аффикс – ça//-çə производит неопределенные числительные: 1. при-
соединяясь к определенным числительным, образует неопределенные количественные 
числительные, например, yüz-yüzcə; 2. Производит неопределенные количественные 
числительные из определенных количественных числительных, например, az-azca.

В современном азербайджанском языке – ca//-cə и – ça//-çə являются разными аф-
фиксами. Образованные ими названия отличаются друг от друга и по семантическому 
значению. С. Джафаров сказал об этом: «...присоединяясь к названиям вещей, а иногда 
и названиям мест, на нашем языке создает названия животных с уменьшительным, но в 
то же время самостоятельным значением». Например, day-dayça, kəl-kəlçə, lüğət-lüğətçə, 
qazan-qazança, meydan-meydança [9, 74], в то время, как наблюдается лексический аф-
фикс – ca//-cə – и аффиксы – ça//çə в азербайджанском языке. 

 В языке казанских татар данный аффикс употребляется в 7 смысловых группах, в 
вариантах – daş/dəş(taş/təş) [6, 249-250].

Вышеназванный аффикс в современном казахском языке реализуется в вариантах – 
las(-les,-das,-tas,-tes) – в следующих областях значений: 1) данный аффикс в современ-
ном казахском языке образует слова, обозначающие понятие быть участником в чем-
либо, например, joldas (товарищ), tabaktas (товарищ по столу, еде); 2) образует слова, 
выражающие солидарность, Например, auldas (товарищ по аулу), otandas (гражданин, 
земляк), kindiktes (родственный или же родной по отцу, чужой по матери) и т.д.

Аффикс – ı4-, который в турецком языке более продуктивен, в азербайджанском язы-
ке производит наименования с 4 семантическими свойствами: 1. Производит названия 
музыкальных мелодий, присоединяясь к существительным, обозначающим животных и 
местность. Например, ceyran-джейрани, vağzal-вагзалы и т.д.; 2. При добавлении к су-
ществительным со значением телаобразует названия цветов. Например, buğda-бугдайи, 
şabalıd-шабалыды.; 3. При добавлении к прилагательным со значением вкуса, произво-
дит субстантивные существительные, выражающие этот вкус. Например, turş – turşu, 
şirin-şirni, и т.д.; 4. Образовано атрибутивное существительное от слова “qoç”, которое в 
свое время употреблялось в языке как понятие “джигит, воинственный”. 
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При добавлении к некоторым словам в азербайджанском языке, выражающим 
лишь время, аффикс – kı4 – образует прилагательные со значением времени. Например, 
axşam – вечерний, səhər – утренний и т.д. Образование данным аффиксом значения соб-
ственничества, настойчивости (наш, его, завода) указывает на то, что он близко связан с 
категорией принадлежности прилагательного. 

А в современном туркменском языке встречаются следующие смысловые значения 
данного аффикса: 1. Производит прилагательные со значением места и времени. Напри-
мер, ağşamkı «вечерний», daşkı «наружний», düynki «вечерний», ertiirki «завтрашний» и 
т.д. 2. Обозначает принадлежность. Например, meninki «мой», seninki «твой», başlığınki 
«вождя» и т.д. [12, 74].; 3. Употребляется после аффикса – da//də дательного падежа. На-
пример, ağaçdaakı «на дереве», çöldaakı «снаружи», gapıdaakı «у двери», yerdaaki «на 
земле» и т. д. 

В разных тюркских языках имеются психолингвистические причины добавления од-
ного и того же аффикса к одному слову и невозможности добавления к другому, чему 
М. Аскеров дал объяснения [11, 154]. Например, в современном азербайджанском языке 
аффикс –çı 4добавляется к словам «dəmir və kömür» «железо и уголь», в то время как при 
добавлении к словам «daş və taxta» «камень и дерево» не может образовать новое слово. 
Вместо этих слов используются слова «dülgər, xarrat, bənna» «плотник, столяр, камен-
щик» [11, 155].

Из всего сказанного можно сделать вывод, что в современных тюркских языках свой-
ство одного и того же лексического аффикса присоединяться к определенному слову в 
одном языке, и невозможность присоединения к другому, или употребление в одном язы-
ке одного аффикса в трёх семантических полях, или способность образовать в другом 
языке еще больше слов с различным значением тесно связано именно с мировоззрением, 
образом жизни, отношением тюркских народов к окружающей среде. По нашему мне-
нию, данное свойство лексических аффиксов в тюркских языках нуждается в изучении в 
широком диапазоне с психолингвистической точки зрения. 
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СЕМАНТИЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЛЕКСИЧНИХ АФІКСІВ У СУЧАСНИХ 
ТЮРКСЬКИХ МОВАХ

(НА ОСНОВІ СЛОВОТВІРНИХ ЛЕКСИЧНИХ АФІКСІВ)
У статті висвітлюються питання диференціації словотвірних афіксів у тюркських 

мовах за семантичними галузями. У цих мовах не всі лексичні афікси беруть участь у 
процесі словотворення в однаковій кількості. У данній статті вперше йтиметься про 
творення слів у різних мовах і з різним значенням за допомогою ідентичних словотвірних 
(лексичних) афіксів. 

Ключові слова: словотвірні афікси, похідні слова, диференціація за семантичними 
галузями, тюркська мова. 
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SEMANTIC DIFFERENTIATION OF LEXICAL AFFIXES 
IN MODERN TURKIC LANGUAGES

(BASED ON PRE-FORMATIVE LEXICAL AFFIXES)
The differentiation of derivational affi xes according to semantic fi elds in the Turkic lan-

guages are discussed in the article. In the Turkic languages not all lexical affi xes are involved 
in the process of derivation with the same manner. The problem of the formation of words in 
different languages, with different values by means of identical derivational (lexical) affi xes are 
discussed for the fi rst time.

Key words: derivational affi xes, derived words, differentiation of semantic areas, the Tur-
kic language.
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КУЛЬТУРА РЕЧИ И ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО В НАУЧНОМ ТВОРЧЕСТВЕ 
ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТА НАНА ЗАРИФЫ БУДАГОВОЙ

В представленной статье предметом исследования выступают научные 
исследования Зарифы Будаговой, посвященные вопросам культуры речи. Она считала 
защиту соблюдения норм азербайджанского литературного языка необходимым 
условием для его успешного функционирования. Изучение различных вопросов устной 
и письменной формы языковой речи становятся объектом её исследовательского 
внимания. В научном наследии З. Будаговой насчитывается более 15 статей, 
посвященных культуре речи.

Ключевые слова: нормы литературного языка, ораторское искусство, культура 
общения, письменная речь, устная речь.

В научном лингвистическом наследии член-корреспондента НАНА Зарифы Буда-
говой соображения, касающиеся различных специфических функций языка, занимают 
важное место. Выдающийся ученый, идя от простого к сложному, от теории к практи-
ке, обращается в трудах к важной и актуальной сфере, такой, как культура речи, также 
уделяет внимание важным аспектам устной речи, её тонкостям, проанализировав всё до 
мельчайших подроб ностей. Овладение правилами культуры речи, необходимость её ус-
воения как для каждого народа мира в целом, так и для культуры азербайджанского на-
рода, в частности, является актуальной проблемой. Естественно, что азербайджанский 
язык со своей древней историей, выявивший смысл и красоту изречения в письменном 
литературном варианте, одновременно проявляется и в языке широких народных масс, в 
частности, в речи интеллигенции, – ярких пользователей данного языка. Было бы умест-
но вспомнить великие слова лидера Азербайджана Гейдара Алиева: «Нужно прояв лять 
постоянную заботу о чистоте литературного языка Азербайджана, культуре речи масс». 
Также считаем необходимым сказать, что деятельность Гейдара Алиева наряду со сфе-
рами политики, дипломатии, экономики, истории, литературоведениия, архитектуры, 
искусства, просвещения, эстетики, философии, государственности, очень ценна в сфере 
функционирования родного языка, в частности в сфере высокой культуры речи, оратор-
ства. Культура речи, занимающая ведущее место в моральной жизни народа, не случайно 
заинтересовала проф. 3.Будагову, которая в своих научных работах уделяла этому вопро-
су особое значение, посвящала ему множество научных трудов, выступала с этой про-
блематикой на конференциях, совещаниях и сессиях с докладами.

Проф. З.Будагова в своей научной статье под названием «Проблемы культуры речи 
азербайджанского языка» (Книга «Тезисы докладов научно – теоретической конфе-
ренции вопросов азербайджанской лингвистики, посвященной 70-летию Великой ок-
тябрьской социалистической револю ции», Наука, Баку, стр. 5-7) считает необходимы-
ми детальные исследования в вопросах языка прессы, являющейся составной частью 
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культуры речи. Профессор в связи с этим пишет: «В советской лингвистике язык прессы 
изучался со всех уровней. Эта проблематика охватывает 70-е годы. Язык прессы нужно 
изучать в соответствии с нормативно-стилистическими и функционально-стилистиче-
скими критериями». Далее, продолжая свою мысль, она пишет: «В последние годы язы-
ковая деятельность газет и журналов соответствует увеличивающимся требованиям об-
щества. Используются штампы, слова и выражения, соответствующие газетному языку. 
В последние годы прослеживаются свойства разговорного стиля в газетах, уделяется зна-
чительное место проблемам парцелляции, сформирован новый тип относительного при-
даточного предложения, отмечаются новые слова и выражения. В прессе используются 
выражения, имеющие символическое значение. Усилена борьба против нарушения норм 
литературного языка». Проф. 3.Будагова перед решением какого-либо важного лингви-
стического вопроса считает необходимым освещение актуальности данной темы, поло-
жение о её изучении, описание ее места в лингвистике. Было бы уместно вспомнить в 
этом ключе  следующие заключения профессора: «Культура речи, ее сложности и пробле-
мы на современном уровне развития литературного языка являются главными актуаль-
ными вопросами, привлекающими внимание исследователей. В отдельных статьях, по-
священных культуре речи, освещение задач данной сферы выдвигается на первый план. 
Изучение данных проблем выявляет конкретность, четкость, логичность, непрерывность 
и другие условия реализации задач, касающихся освоения культуры речи. Данные задачи 
в определенном контексте устной и письменной речи находят свое реальное выражение 
в сценической речи, в выступлениях, докладах, на языке радио, телевидения, прессы, 
кино, театра, переводческой литературы, рекламы, афиш, объявлений». Далее профессор 
Зарифа Будагова, обобщая свои соображения, отмечает характерные и отличительные 
показатели функциональности речи, подходит к проблеме с научной точки зрения: «Кон-
кретность, непрерывность, логичность, четкость и другие признаки, входящие в задачи 
культуры речи, в действительности являются вопросами функциональности речи. А они, 
в свою очередь, обладают свойствами определенного стиля речи. Эти признаки по сво-
им характерным особенностям отличаются от функциональных стилей языка [с. 7]. Не 
следует забывать также такую вещь, что под культурой речи подразумевается граммати-
чески и логически правильное, четкое, внятное, красивое, содержательное выражение 
каким-либо лицом своих мыслей в письменной, а также и в устной форме. В основные 
задачи культуры речи входит правильное и строгое соблюдение определенных единых 
грамматических, лексических, орфографических, орфоэпических стилистических норм. 
Соблюдение норм языка также относится к задачам культуры речи. Нормы языка явля-
ются обобщенными законами, соответствующими правилам внутреннего развития языка 
и считающимися правильными для тех, кто говорит на этом языке. Проф. З.Будагова 
указывала, что красивая речь и письменность становятся правилом для всех, независимо 
от профессии и специальности.

Выдающаяся ученая выдвинула важные, объективные мнения, сохраняющие и по 
сей день свое научное значение. Она пишет: «Культура речи, ее обязанности и проблемы 
на современном уровне развития литературного языка являются главными ак туальными 
вопросами, привлекающими внимание исследователя. В отдельных статьях, посвя-
щенных культуре речи, освещение задач данной новой сферы выд вигается на первый 
план. Задачи культуры речи характеризуются конкретностью, четкостью, логичностью, 
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непрерывностью и другими условиями реализации задач, касающихся культуры речи. 
В действительности эти признаки характеризуют функцио нальный аспект речи: «При-
держиваться законов функционирования азербайджанского языка, норм лите ратурного 
языка, охранять культуру речи – долг каждого из нас». Профессор З.И. Будагова считала важ-
ной задачей про слеживание применения задач культуры речи во всех сферах исполь зования 
языка. Ее мысли о языке, речи агитатора очень интересны. Доводы ученой – реальные и 
ценные: «Агитатор находится в связи с широкой аудиторией, поэтому язык и стилистика аги-
татора должны объединять в себе особенности устной речи (безусловно, здесь подразумева-
ется культура устной речи). Агитатор свою речь готовит в письменном виде, провозглашает 
же в устной форме. Он должен стремиться к чистоте и внятности своей речи. Нужно избегать 
тавтологии, бессмысленных терминов, слов со сложным произношениям. Агитатор иногда, 
чтобы привлечь внимание слушателя, должен использовать средства художественного изо-
бражения, уделять в своей речи внимание цифрам. Агитатор должен уметь убеждать народ-
ные массы мобилизовать творческие силы к подготовке содержательных трудов». Хоте лось 
бы особо отметить одну особенность: профессор правильно указала на уместности сораз-
мерности языковых единиц при общении. Соразмерность – это выбор средств языковых 
элементов, обеспечивающих соответствие речи целям и условиям общения. Соразмерная 
речь – это соответствие информации теме происшествия, его логическому и эмоциональ-
ному содержанию, составу слушателей, культурным и эсте тическим целям информации. По 
мнению Марка Туллия Цицерона, успех какого-либо выступления, умение оратора убеждать 
слушателя и подчинить его себе, в первую очередь, зависит от соответствия речи языковой 
ситуации. Он писал: «Сколько задач стоит перед оратором, столько и родов красноречия». 
Как и в жизни, в речи также нет ничего сложнее, чем соответствовать… Но нужно учитывать 
то, что является соответствующим в данной конкретной ситуации. Это зависит и от сущно-
сти обсуждаемой работы, а также от рассказчиков и слушателей [1, 196]. Соразмерность речи 
требует осведомленности о функциональных стилях литературного языка, закономерностях 
использования слов, создающих их, системы стилей языка. Здесь при использовании какой-
либо единицы языка важная роль отводится языковому вкусу. «Истинный вкус состоит не в 
безотчетном отвержении какого-то слова, какого-то оборота, но в чувстве соразмерности 
и сообразности» (А.С.Пушкин).

Постоянное грамматическое строение, богатый словарный запас, возможности вы-
ражения, наличие способности выражать научно художественные, политико-философ-
ские мысли со всей полнотой – та реальность, которая подтверждает возможность для 
азербайджанского языка стоять в одном ряду с другими древними, богатыми потенци-
альными возможностями языками мира. Данные задачи находят свое реальное выраже-
ние в определенных контекстах устной и письменной речи, в сценическом разговоре, в 
выступлениях, докладах, на радио, телевидении, кино, в прессе, театре, в языке пере-
водческой литературы, реклам, афиш и объявлений. Такие приметы, качества как кон-
кретность, последовательность, логичность, четкость и т.д., входящие в данные задачи, 
в действительности являются функциональной особенностью речи. Наличие более 15 
научных исследований проф. 3.Будаговой в области культуры речи еще раз доказывает, 
что выдающаяся языковед придавала огромное значение этому актуальному и важному 
разделу лингвистики неслучайно, более того, проблема культуры речи в ее научном на-
следии занимает ведущее место.
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Профессор Зарифа Будагова свою лингвистическую деятельность начала с анализа 
грамматики языка, а конкретно – с морфологии. Издано было несколько её научных тру-
дов, посвященных анализу категории образа действия глаголов. В 1953-м году З.Алиева 
(З.Будагова – М.М.) защитила кандидатскую диссертацию на тему «Кате гория образа 
действия глагола в азербайджанском языке». Среди докторских диссертаций 60-х годов 
XX века, посвященных в целом простому предло жению, синтаксису, исследование проф. 
З.Будаговой «Простое предложение в современном азербайджанском языке» (опубликова-
но в 1963 году в виде монографии) имеет огромное научное значение. З.Будагова на базе 
данной работы сформировала новую научную школу в азербай джанской лингвистике, в 
частности, в области простого предложения в азербайджанском языке. В последующие 
годы на тему простого предложения были написаны десятки кандидатских и докторских 
диссертаций, и при создании этих тем научные выводы и заключения Зарифы Будаговой 
имели решающую направляющую роль. В 1981 году публикуется 3-й том 3-х томной рабо-
ты, – синтак сическая часть труда «Современный азербайджанский язык», подготов ленная 
Институтом лингвистики Академии наук. Прослеживается масштабный авторский коллек-
тив (проф. Зарифа Будагова, безусловно, была ведущим автором), (изданная – М.М.), а 
работа выграшно отличается от других трудов в области синтаксиса своей обширностью и 
содержательностью (А. Раджабли, Баку, Нурлан; 2007, стр. 268-416).

Член-корреспондент НАНА З.Будагова своими научными иссле дованиями, препо-
давательской деятельностью на филологических факультетах Азербай джанского госу-
дарственного педагогического университета, Азербайджан ского педагогического инсти-
тута языков, Института лингвистики имени Насими НАНА сыграла огромную роль в 
формировании нового поколения ученых-лингвистов. Проф. Зарифа Будагова в сфере 
азербайджанской лингвистики достигла весомых научных результатов. Выдающийся 
ученый, исследователь-труженник, она подготовила серьезные исследования, написала 
множество монументальных научных работ, связанных со всеми разделами азербайд-
жанской лингвистики, со всеми уровнями, подразделениями нашего языка – фонетикой, 
орфографией, орфоэпией, лексикой, словообразованием, дериватологией, грамматикой 
(морфологией и синтаксисом), этимологией, терминологией, стилистикой, ономастикой, 
культурой речи, а также сравнительной грамматикой и другими теоретическими вопро-
сами азербайджанского литературного языка.
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КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ І ОРАТОРСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ У НАУКОВОМУ 
ДОРОБКОВІ ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТА НАНА ЗАРИФИ БУДАГОВОЇ 

У запропонованій статті предметом дослідження виступають наукові праці За-
рифи Будагової, присвячені питанням культури мовлення. Вона вважала захист дотри-
мання норм азербайджанської літературної мови необхідною умовою для її успішного 
функціонування. Вивчення різнопланових питань усної і писемної форми мови і мовлення 
виступають об’єктом її дослідницької уваги. У науковій спадщині З. Будагової нарахову-
ється більше 15 статей, присвячених культурі мовлення. 

Ключові слова: норми літературної мови, ораторське мистецтво, культура спіл-
кування, писемне мовлення, усне мовлення.
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SCIENTIFIC CREATIVE ACTIVITY

The article deals with Zarifa Budaqova’s scientifi c researches, articles about the culture 
of speech. Protecting rules of the Azerbaijan languages, norms of the literary language is our 
necessary duty. Learning different issues of our oral and written languages, protecting literary 
norms of the Azerbaijani language have been included into this sphere. Scientifi c creativity, 
more than 15 articles by Z.Budaqova are dedicated to the culture of speech.
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ПРИНЦИП ГРАДУАЛЬНОСТІ ЯК МЕТОДИЧНИЙ ПРИНЦИП ФОРМУВАННЯ 
ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

У статті висвітлено специфіку використання принципу градуальності у роботі 
над формуванням лексичної компетентності молодшого школяра; визначено мето-
дичну сторону застосування означеного принципу в практиці шкільного навчання; 
виділено доцільність використання принципу градуальності щодо чинних програм із 
української мови.

Ключові слова: лексична компетентність молодшого школяра, принцип 
градуальності, лексико-граматична будова мовлення школяра.
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Реформування сучасної шкільної мовної освіти в Україні розглядається на основі 
компетентнісної парадигми. Компетентнісний підхід до навчання мови декларований у 
Загальноєвропейських рекомендаціях із мовної освіти, в яких зазначено, що компетенції 
формуються в учнів у результаті досвіду користування мовою і дають їм можливість 
долати проблеми спілкування, допомагають стати більш незалежними у своїх думках і 
діях, більш відповідальними і готовими до співпраці з іншими людьми.

Багатоаспектність і складність проблеми формування лексичної компетентності 
в молодших школярів зумовили її розгалуженість: – вивчення мовленнєвого продукту 
(Г. Богданович, В. Бондарко, А. Вежбицька, Є. Верещагін, Т. Винокур, І. Голубовсь-
ка, Ю. Караулов, В. Кононенко, В. Костомаров, В. Красних, О. Кубрякова, Л. Мацько, 
О. Митрофанова, Н. Озерова);культура мовлення (Н. Бабич, Б. Головін, О. Горошкіна, 
В. Костомаров, Л. Мацько тощо); психологічні засади розвитку мовлення (Л. Виготсь-
кий, М. Жинкін, І. Зимня, О. Леонтьєв, О. Лурія); функціонування текстів художнього 
стилю (Л. Варзацька, О. Караман, Л. Мацько, В.Мельничайко, М.Пентилюк та ін.); роз-
робка мовного компонента загальноосвітньої підготовки учнів (О.Біляєв, М.Вашуленко, 
Л.Мацько, Н. Пашківська, М. Пентилюк, К. Плиско, О. Хорошковська). Більшість 
авторів зазначених досліджень мають спільну позицію щодо необхідності збагачення 
особистості дитини емоційністю сприйняття навколишнього світу, розвитком її усіх 
видів мовлення, творчою самореалізацією.

Мета статті – розкрити суть принципу градуальності в процесі формування 
лексичної компетентності молодшого школяра. 

Одним із принципів, який відповідає закономірностям засвоєння рідного мовлен-
ня (Л. Федоренко), зокрема закономірності прискорення темпів засвоєння мовленняє 
принцип градуальності. Цей принцип тісно пов’язаний із дидактичним принципом 
доступності та лінгвометодичним принципом відповідності дидактичного матеріалу 
віковим особливостям дітей. На важливість врахування в словниковій роботі принципу 
градуальності, який сформульований в лексикографії й осмислений нами як принцип 
методичний, який полягає у поглибленні від класу до класу лексико-граматичної ха-
рактеристики слова, ускладнення прийомів тлумачення і тому подібне, вказував у своїй 
роботі Л. Виготський «Мислення та мовлення», де зазначав про розвиток значення слова 
щодо розвитку дитячого мовлення. Сам принцип привернув нашу увагу в процесі вив-
чення літератури із лексикографії, зокрема, у зв’язку з проблемою створення навчаль-
них словників за принципом градуальності. «Градуальність – властивість не окремого 
словника, а цілої лексикографічної системи. Градуальністьпередбачає поділ системи 
на декілька словників одного типу, що орієнтовані на різні етапи навчання із поступо-
вим нарощуванням об’єму лінгвістичної інформації, яка повідомляється в словнику, й 
ускладненням її характеру і форм подання» [7:49].

Принцип градуальності є цікавим для нашого дослідження, оскільки його можна 
взяти за основу у процесі відбору дидактичного матеріалу для уроків щодо формування 
лексичної компетентності молодшого школяра (уроків розвитку мовлення), а також для 
презентації нової лексики на різних етапах навчання в початковій школі(для тлумачення 
значень нових слів). Цей принцип виявляється й у тому, що при поясненні значення ново-
го слова його тлумачення дається на такому рівні і в такому об’ємі, котрий доступний і 
потрібний саме для початкової школи. Методичний принцип реалізується також у доборі 
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текстів – зразків і в типології вправ, що сприяють збагаченню словника дітей лекси-
кою, яка вивчається. В цілому принцип градуальності стосовно дометодики розвитку 
мовлення ширший, ніж лінгводидактичний принцип врахування вікових особливостей 
учнів, оскільки він одночасно визначає: – відповідність прийомів і методів віковим осо-
бливостям дітей; – відповідність засобів навчання етапу навчання; – доступність вико-
ристовуваних засобів для конкретної групи учнів відповідно до рівня розвитку їхнього 
мовлення.

У американській лексикографії, завдяки діяльності Е. Торндайка та К. Барнхарта, ви-
никли навчальні словники рідної мови, орієнтовані на різні етапи навчання, «на охоплен-
ня, по можливості, всіх слів, що входять до кола читання учнів відповідного вікового 
етапу» [9: 49]. У нашій країні такі словники створюються для навчання української мови 
в національній школі та для іноземних учнів.

Врахування принципу градуальності необхідне щодо визначення всіх компонентів 
методичної системи: він важливий щодо уточнення змісту навчання на різних 
етапах(досить згадати про лінійно-концентричний принцип побудови програм, який 
є по суті градуальним принципом), для встановлення на кожному етапі оптимального 
співвідношення методів і прийомів, для створення системи вправ із поступовим усклад-
ненням, градацією мовленнєвих завдань. Цей принцип використовується, наприклад, 
для тлумачення значень абстрактних іменників, що означають особистісні якості, коли 
багатозначність слова розкривається поступово; ускладнюється об’єм і спосіб тлумачен-
ня, розширюються граматичні відомості, подаються нові приклади сполучуваності.

Лексикографічний принцип градуальності та методичний принцип відповідності на-
вчального мовного матеріалу віковим особливостям дітей за своєю суттю близькі. Пер-
ший відноситься виключно до презентації слів у тлумачних словниках для дітей різного 
віку і визначає відповідний спосіб тлумачення, а другий принцип – методичний –регулює 
добір слів, текстів, які містять лексику, що вивчається, таким чином, щоб забезпечити її 
засвоєння дітьми певного віку. Відбираючи словниковий мінімуміз метою збагачення 
мовлення дітей вимоги двох названих принципів перетинаються, вони односпрямовані. 
Таким чином, лексикографічний принцип градуальності можна реалізувати, напри-
клад, обираючи найбільш ефективні способи таприйоми тлумачення іменників із зна-
ченням «якості характеру» стосовно молодшого шкільного віку. Методичний принцип 
реалізується у доборі текстів-зразків і в типології вправ, які сприяють збагаченню слов-
ника дітей лексикою, що вивчається. В цілому принцип градуальності щодо методики 
розвитку мовлення ширший, ніж принцип врахування вікових особливостей учнів, він 
відповідає методичній закономірності прискорення мовленнєвого розвитку шляхом вдо-
сконалення мовленнєвотворчої системи дитини(за Л. Федоренко).

Принцип градуальності реалізується в змісті навчання, в методичних його засо-
бах і формах, а також в конкретних методах і прийомах. Це можна проілюструвати на 
прикладі лексико-семантичної роботи, та зокрема – методів семантизації нової лексики 
на уроках української мови та читання.

Питання тлумачення значення слів є предметом дослідження як лінгвістів (Д. Ар-
батський, П. Денісов), так і методистів (В. Клюєва, A. Пруднікова, М. Баранов та ін.). Ве-
ликий вклад в порівняльну класифікацію існуючих в методиці способів семантизації вніс 
проф. М. Баранов. В той же час говорити про те, що методика зараз має в розпорядженні 
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добре продуману та всебічно обґрунтовану систему прийомів тлумачення слів залежно 
від типу лексичного значення й інших чинників, ми вважаємо, передчасно. Таким чи-
ном, приймаючи справедливе твердження, що «при доборі потрібного набору прийомів 
семантизації варто враховувати два фактори: тип лексичного значення слова та вид 
формованого словникового запасу учнів – активний або пасивний словниковий запас» 
[2:320], а також ми вважаємо, що необхідно враховувати вік учнів та етап вивчення сло-
ва. Останні дві вимоги відповідають вимогам принципу градуальності. Ми вже згаду-
вали про нього як про лексикографічний принцип, відповідно якому залежно від віку 
учнів змінюються прийоми тлумачення значення слова, ускладнюється характер визна-
чень, збільшується число значень слів, які потрібно розтлумачити дітям, поглиблюється 
семантична і граматична характеристика слова й таке ін. [1:51]. Варто зазначити, що 
ми не ототожнюємо методичні прийоми тлумачення слів із способами, прийнятими в 
лексикографії, але розуміємо, що вони, безумовно, мають багато спільного. Виходячи із 
зазначеного, ми вважаємо, що кожен із існуючих прийомів тлумачення значення слова 
вимагає розгляду стосовно початкової школи. Крім того, іменники з абстрактним значен-
ням, які обрані нами для збагачення мовлення молодших школярів, мають ряд особливо-
стей у порівнянні з конкретною лексикою, а тому це повинно бути враховано при виборі 
способу їх тлумачення.

Відомо, в методиці окрім терміну «тлумачення значення» прийнятий також 
термін «семантизація» слова, який передбачає перший етап роботи над словом, що 
розпочинається з розкриття його значення та завершується первинним засвоєнням 
[2:291]. М. Баранов так пояснює суть терміну семантизація: «Перетворення незнайомо-
го звукокомплекса на слово-знак, яке робить учитель за допомогою спеціальних мето-
дичних засобів, є його семантизація. Семантизація незнайомих слів є одним із завдань 
збагачення словникового запасу учнів... Семантизація слова методично виражається в 
роз’ясненні(тлумаченні) вчителем лексичного значення, закріпленого в мові за тим чи 
іншим звуковим комплексом» [3:244]. Ми використовуємо терміни семантизація і тлума-
чення значення слова як синоніми .

В процесі дослідження ми, керуючись принципом градуальності, виявили найбільш 
ефективні прийоми тлумачення іменників, що означають моральні риси характеру, сто-
совно молодшого шкільного віку, спираючись на об’єктивно існуючі в мові та доступні 
молодшому школяреві парадигматичні зв’язки: синонімію, антонімію, гіпонімію, сло-
вотворчу деривацію.

Аналіз літератури про лексикографічні та методичні прийоми тлумачення значень 
слів [5; 2; 8] дозволив нам розмежувати терміни «спосіб тлумачення» та «прийом тлу-
мачення». Це важливо з тієї причини, що безліч наявних прийомів пояснення дітям не-
знайомих їм слів легко об’єднуються в групи, вказує Л. Федоренко [7:67]. Ці дві групи 
ми називаємо способами (методами) тлумачення. Способи, у свою чергу, реалізуються 
конкретними прийомами.

За основу виділення двох способів (методів) тлумачення та віднесення до нього 
того або іншого прийому береться той засіб, «знаряддя», яким ми оперуємо з метою 
розтлумачити значення незнайомого дітям слова. Так, оносемасиологічний спосіб (ме-
тод) тлумачення (або оносемантичний спосіб тлумачення) передбачає звернення до 
зовнішньомовних реалій. Сюди відносяться такі прийоми, як наочний (показ предмета 
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або його зображення), що прийнятно для слів із конкретним значенням, і контексту-
альний (звернення до тексту, з якого зрозуміло значення слова), що можливо для слів 
із абстрактним значенням. При цьому конкретна ситуація може бути подана не тільки 
вербально, а ще й із допомогою аудіовізуальних засобів, однак дані прийоми все ж за-
лишаються в межах оносемасиологічного способу.

Цей спосіб тлумачення широко застосовується у початковій школі, що зумовле-
но особливостями наочно-образного мислення молодших школярів. Не випадково в 
зарубіжній лексикографії, яка розробляє навчальні словники для молодших школярів, 
широко презентуються картинні словники або у межах тлумачних словників використо-
вуються численні ілюстрації [8; 11] та зрозумілі дітям контексти [10; 9]. На сучасному 
етапі подібні словники використовуються для вивчення української мови як рідної.

Що стосується прийомів, які відносяться до іншого, – семантичного способу (мето-
ду) тлумачення слів, то досвід показує доступність для молодших школярів наступних 
прийомів тлумачення: 1) синонімізація й антонімізація (зіставлення незнайомого сло-
ва із вже відомим дітям синонімом або антонімом); 2) логічне визначення (використан-
ня гіпероніму); 3) прийом словесного опису; 4) структурно-семантичний прийом, що 
включає: а) звернення до мотивуючого слова (тлумачення похідного слова за допомогою 
твірного слова, на основі семантичної мотивації) – словотворчий прийом, який має зна-
чення при вивченні, зокрема, абстрактних іменників описуваної нами групи; б) звернен-
ня до етимології слова – етимологічний прийом.

Описана класифікація представлена на малюнку 1.
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Методична розробка ефективних способів тлумачення значення слів на уроках 
української мови в початковій школі, використана нами в ході дослідження, розв’язує 
декілька завдань формування лексичної компетентності школяра. По-перше, озброює 
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вчителя науково обґрунтованими прийоми тлумачення слів названої лексико-семантичної 
групи та, по-друге, формує у дитини такі мовленнєві навички: пояснювати значення сло-
ва, використовуючи отримані знання про парадигматичні зв’язки; користуватися словом 
в мовленні, застосовуючи знання про синтагматику слова.

Отже, провідним методичним принципом формування лексичної компетентності мо-
лодшого школяра є принцип градуальності, суть якого полягає в структуризації змісту та 
дидактичного матеріалу за темами з орієнтацією на різні етапи навчання, поступове наро-
щуванням об’єму лінгвістичної інформації за певною темою, та ускладненням її характеру.
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ПРИНЦИП ГРАДУАЛЬНОСТИ КАК МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП 
ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

В статье отмечено специфику использования принципа градуальности; определено 
методическую сторону его применения в практике обучения младших школьников; рас-
крыта важность данного принципа согласно действующим программам и предложена 
методика обучения учащихся по принципу градуальности.

Ключевые слова: лексическая компетентность младшего школьника, принцип гра-
дуальности, лексико-грамматическая структура речи.
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ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ПАЛЕОНТОЛОГІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ 
МОВОЗНАВСТВІ

Аналізуючи явища збігу української та індоарійської лексики, автор проводить лінг-
вопалеонтологічне дослідження походження низки поширених українських прізвищ. За-
стосований підхід може допомогти досконаліше зрозуміти історію етнічного розвитку 
не лише українців, але й інших індоєвропейських етносів, бо в лексичному арсеналі укра-
їнської мови заховані найдавніші мовні пласти індоєвропейської лексики. Розглянутий 
комплекс ономастичних фактів з позицій лінгвістичної палеонтології, на думку авто-
ра, прокладає дорогу для відновлення та введення в українську мову кореневого корпусу 
української ономастики.

Ключові слова: лінгвістична палеонтологія, ономастика, етногенез, протоіндоєв-
ропейський період.

1. Як лінгвістична палеонтологія породжує сучасні неологізми 
Неологізм у перекладі з грецької – новостворений термін, авторське слово або фра-

за, що перебуває в процесі входження в загальне мовне використання. Палеонтологічна 
лінгвістика поновлює значення слів шляхом визначення їхньої семантики через порів-
няння з лексичними відповідниками в споріднених мовах, де ці відповідники активно 
функціюють. 

У сучасній українській філологічній науці до цього часу недостатньо розвину-
та методологія лінгвістичної палеонтології, що дає можливість досліджувати процеси 
формування та розвитку української мови в дописемний період. Сама лінгвістична па-
леонтологія, що становить собою частину історичного мовознавства, досліджує у часі 
зв’язок елементів мови і через значення слів певної національної мови прояснює похо-
дження етнічної культури. Саме поняття лінгвістичної палеонтології (або, як її називав 
один з піонерів цього напрямку Адольф Пікте, «палеонтологічної лінгвістики») виникає 
в ході формування методики порівняльно-історичних досліджень мови. Лінгвістична 
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палеонтологія – це сукупність лінгвістичних досліджень і відповідних способів, за допо-
могою яких виявляються та витлумачуються найбільш архаїчні елементи мови, що збе-
рігаються у мові на теперішньому етапі. Лінгвістична палеонтологія цілий ряд дослід-
ницьких задач, однією з яких визначення спорідненості мов. Вирішення цих проблем дає 
можливість виявити зв’язки та спорідненість мов, тим самим здійснюючи мовну рекон-
струкцію, оскільки об’єктом такої реконструкції стають ті мовні архаїзми, приналежні 
за походженням до різних історичних епох, що існують у формі окремих вкраплень у 
сучасній мовній цілісності [1, с. 360-362].

Історично-порівняльна методологія у філології поступово формує методологію кон-
статації паралелізму у мовах різних народів. Так виникла ідея мовних сімей, яку відомий 
діяч індійської порівняльно-історичної школи С.К. Чаттерджі назвав одним з найвидат-
ніших відкриттів, які стосуються еволюції людства [2, с. 41]. Ці видатні відкриття стали 
можливими тому, що вже у XIX ст. плідність підходів порівняльно-історичної індоєвро-
пеїстики привели до сполучення індоєвропейського мовознавства з порівняльною мор-
фологією хоча (пізніше між ними, нажаль, відбувся розрив). Але поза тим вироблялися 
нові підходи у дослідженнях що привернули увагу до історичних та порівняльно-істо-
ричних проблем і вплинуло на розвиток порівняльно-історичних досліджень в індоєвро-
пеїстиці та балто-славістиці. 

Дослідники на теренах порівняльного мовознавства зазначають що найбільш бла-
годатним полем для порівняльно-історичних досліджень є лексика, бо морфологічні та 
фонологічні системи не такі стійкі, а тому порівняно з лексикою та семантикою досить 
швидко еволюціонують. Ця закономірність визначає основний об’єкт лінгвістичної па-
леонтології. Б.Л. Уорф в одному з своїх досліджень, зокрема про це писав: «Деяка моза-
їчність лексики (що найхарактерніше виявляє себе у сфері власних імен) дозволяє слову 
зберігати втрачені на інших мовних рівнях риси (явища, форми, часто смисли – значен-
ня) і риси, архаїчні для лексичного рівня» [3, с. 186]. 

Саме тому лексична палеонтологія дає можливість етнолінгвістиці як науці, що до-
сліджує проблеми еволюції етнічної духовної культури, матеріал щодо дослідження ар-
хаїчної лексики та лексичної реконструкції мови на рівні і праслов’янського, і індоєвро-
пейського періоду етнічної історії. У Фундаментальному дослідженні «Українська оно-
мастика на зламі тисячоліття», опублікованому у 2003 році [4] О. Стрижак аналізує та ви-
світлює головні підходи, які склалися у тих ономастичних працях, що досліджують сліди 
в українській мови, залишені в протоукраїнські часи фракійською, кельтською, угро-фін-
ською, тюркською, іберійсько-кавказькою мовами. Характерним для українського мовоз-
навства є те, що дослідники розглядають лексичні збіги в українській мові з іншими 
як запозичення. Але чому ж, коли визнається існування праукраїнців в праслов’янську 
епоху, не пояснювати явище спільності лексики співіснуванням та спорідненістю про-
цесів розвитку етнічної культури? На наш погляд, цю проблему можна вирішити лише 
у процесі досліджень методами лінгвістичної палеонтології. Лінгвопалеонтологічного 
дослідження вимагає також проблема індоаріки в українському мовознавстві. 

О. Стрижак у своєму дослідженні слушно зазначає, що наші кращі досягнення віль-
ного, справді українського діаспорно-зарубіжного мовознавства часто замовчуються, 
що українському мовознавству притаманний провінційний примітивізм, промосков-
сько-більшовицька ідеологія, свідомі фальсифікації, що серед наших ономастів чимало 
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колишніх «борців з українським націоналізмом» [4, с. 109]. На думку О. Стрижак, най-
ліпше характеризують науково ономастичний стан індоаріки у Східній Європі і в Україні 
два дослідники з Росії, а саме, О.М. Трубачов (автор досліджень «Название рек Право-
бережной Украины: Словообразование. Этимология. Этническая интерпретация»; «Эт-
ногенез и культура древних славян: Лингвистические исследования»; «Indoarica в Се-
верном Причерноморье: реконструкция реликтов языка. Этимологический словарь») та 
А.А. Залізняк [4, с. 109]. До речі, А.А. Залізняк, на противагу теорії походження «трьох 
братніх народів» після розпаду Київської Русі, стверджує ідею формування українського 
етносу у ранньому Середньовіччі – V – VII ст. н.е. 

На цей час в Україні проблеми індоаріки висвітлені В. Довгичем у статті «Хто ми, 
звідки і з яких часів?» [5], Ю. Павленком у монографії «Праславяне и арии: древнейшая 
история индоевропейских племен» [6]. Ю. Павленко звертається до індоєвропейської 
епохи, хоча не диференціює серед праслов’янських племен проукраїнських предків. Слід 
відзначити дослідження Степана Наливайка «Таємниці розкриває санскрит», в якому 
саме етнокультурологічні проблеми вирішуються у контексті аналізу ономастики укра-
їнської мови та санскриту на рівні методів лінгвістичної палеонтології [7]. 

У ряді публікації автора цієї статті також застосовуються порівняльні методи в ході 
аналізу явища збігу української та індоарійської лексики [8-19]. 

2. Чому українська мова становить собою банк лексичних відповідників з індо-
європейськими мовами?

У ході лінгвопалеонтологічних досліджень доцільність звернення до власних назв зу-
мовлена їх природою та законами збереження архаїчної форми. Власні назви як мовні оди-
ниці здійснюють ряд функцій у системі культури, не притаманних іншим мовним знакам. 
Окрім введення інформації про денотат, що здійснюється будь-якими мовними значимими 
лексичними елементами, власні назви виконують мнемонічну, зберігальну функцію, оскіль-
ки їхній зв’язок з денотатом є значно більш стійким. Більше того, в них зберігається культур-
на пам’ять про їхнє походження у часі відповідно до сфери людської діяльності та інтересів, 
а саме: антропоніміки, топоніміки та ін. Тому в ономастиці існують часові страти, що за-
свідчують історичне походження власних назв, час входження до мовної культури. Такі важ-
ливі назви, як антропоніми, відбивають не лише прагматичні соціально-культурні зв’язки 
імені з денотатом, але й їх локалізацію у просторі та часі та поєднання їх з естетичними чи 
аксіологічними реаліями культурного континууму, за якими розрізняють людей. Те ж стосу-
ється і топонімів. Власні назви пов’язані з позамовною дійсністю за такими параметрами, як 
адресація, суспільно-соціальні, історичні, естетичні, морально-етичні, природно-географічні 
стосунки та реалії дійсності. Отже, ономастика становить собою певний текст в тексті, ви-
діляючись як особлива верства в системі суспільної свідомості, яка існує на семантичному, 
граматичному, комунікативному рівнях у синхронічному та діахронічному планах.

Для порівняльного вивчення історії української мови з усієї сім’ї індоєвропейських 
народів, як свідчить практика, продуктивним є вибір індоєвропейських мов. Це зумовле-
но тим фактом, що колись територія сучасної України була первісною прабатьківщиною 
предків індоаріїв [2, с. 45]. Саме тому, на нашу думку, необхідно зважати на стан розви-
тку матеріальної культури, виробництва та міграційних процесів у житті предків україн-
ців та індоаріїв індоєвропейської епохи.
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Доведено, що переселення індоєвропейських племен з території сучасної України 
розпочалося у III тисячолітті до н. е. Саме тоді в Індію прийшли предки сучасних носіїв 
мови гінді. «Разом із ними прийшли інші племена, від мови яких походять різні сучасні 
індоарійські мови» [20, с. 13]. Ці індоєвропейські племена займалися землеробством, 
використовуючи плуг, та елементарні форми зрошення. В їхній мові, закономірно, іс-
нували терміни на позначення господарської технології та знарядь спеціалізованої праці. 
Важливу роль відігравало скотарство. Виготовлялися тканини з вовни та бавовни, шкі-
ряні вироби, глиняний та мідний посуд, повозки, вози, човни, різноманітні речі з міді, 
прикраси із золота та міді, пізніше вироби із заліза [20, с. 13]. Зважаючи на рівень роз-
витку виробництва та матеріальної культури, про які йде мова, з позицій лінгвістичної 
палеонтології логічно очікувати в мовах індоєвропейських народів спільність лексики на 
визначення відповідних реалій їх індоєвропейських предків. 

Коментуючи те, що найближче одне до одного стоять слов’янські мови і давньоарій-
ський санскрит, схожими у них є не лише сотні слів, але й велика кількість граматичних 
категорій, що не притаманні іншим індоєвропейським мовам. Н.Р. Гусєва, відомий індо-
лог, визнає, що «з Індії ніхто і ніколи не приходив у Європу, щоб навчити її населення 
санскриту. А це свідчить на користь того рішення, що всі предки індоєвропейців повинні 
були колись досить тісно жити по сусідству і поступово століття за століттям створювати 
та розвивати схожі в різній мірі елементи своїх мов» [21, с. 67]. 

Гусєва, будучи фаховим індологом, добре обізнаним з мовою гінді підкреслює, по-
рівнюючи російську мову з санскритом, що подібність цих мов визначається не лише схо-
жістю деяких слів в них, як із окремими словами інших мов індоєвропейської сім’ї. Річ 
у тім, що існує схожість структури слів, стилю висловлювання та синтаксису [21, с. 416]. 
У своїй книзі вона наводить більше 550 слів, які близькі, навіть тотожні не лише за зву-
чанням, але й мають однакове кореневе значення. Серед прикладів Н.Р. Гусєвої є велика 
кількість слів, що, відповідно, однакові з українською лексикою. Звернемося до деяких 
прикладів з праці Н.Р. Гусєвої: КУЛАКА (санскр.) – кулак, ВАГА – вага, БХУРАНА – бу-
ран, ГРИВА – грива, ДВА – два, ДІНА – день, ДУР – дурний, ДЖИВА – живий, ХІМА – 
зима, ДЖНА – знати, ДЖАННА – знання, ДРЬКА – дірка, МАДХУ – мед, ЛЕПА – ліпка, 
МАС – м’ясо, НАБХА – небо, МУШИКА – миша, ПАД – падати, ПЛАВАНА – плавати, 
ПАТХА – путь, ВІХРЬ – вихор, ВРАНА – рана, СВАРА – сварка, СНЕХ’Я – сніг, ШУШ-
КА – сушіння, СУНУ – син, ТАТСАМА – той самий, ТРУТ – терти, ТАДА – тоді, ТУН-
ГА – тугий, ХОД – ходити, ХЛАДАК – холодок, ЧАШКА – чашка.

Окрім санскриту в Індії функціонує велика кількість діалектів. Санскрит виникає з 
середини I тисячоліття до н. е. з виникненням та розвитком писемної літератури. Але 
ж предки індусів переселилися на територію Індії, розійшовшись з предками слов’ян і, 
зокрема, з предками українців у кінці III тисячоліття до н. е. Сучасна наука вже довела, 
що, вони були носіями розвиненої землеробської та ремісничої виробничої діяльності. У 
релігійних ведичних гімнах вказується, що в ці часи зароджувалося рабство, виділялася 
аристократія [20, с. 416]. Усе це відображено в лексиці діалектів мови гінді, яка форму-
валася у взаємодії з лексикою предків українців.

Сучасні дослідження з порівняльної лінгвістики, звертаючись до зарубіжних оно-
мастичних праць, досліджують сліди запозиченої лексики: фракійської, кельтської, іл-
лірійської, грецької, угро-фінської, тюркської та ін. На жаль, мало уваги звертається на 



171

індоарійську лексику. А якщо ця лексика і привертає увагу, то вона трактується як запо-
зичення. Але так можна говорити, лише повністю ігноруючи те, що предки українців 
разом із предками індоаріїв та інших європейських народів становили свого часу єдину 
індоєвропейську спільноту. А саме тому лексика предків українців та індусів походить з 
тих же самих витоків. Предки українців розійшлися з етнічними предками індусів у той 
час, коли вже сформувалися розвинені суспільні виробничі відносини, торгівля. У від-
повідній лексиці відобразилися не лише стосунки людини з оточуючою дійсністю, але й 
суспільні стосунки. В силу релігійно-етичних настанов індійського світогляду у діалек-
тах гінді зберігаються ці давні шари предків індусів, що сусідували і тісно спілкувалися 
з предками слов’ян до свого переселення. Етнічні предки українців, що споконвіку жили 
поряд з предками індоаріїв, ніколи не полишали свого ареалу розселення. Тому Михайло 
Красуський у своїй праці «Древность малороссийского языка» робить стосовно укра-
їнської мови такий висновок: «Занимаясь долгое время сравнением арийских языков, я 
пришел в убеждение, что малороссийский язык не только старше всех славянских, не ис-
ключая так называемого старославянского, но и санскритского, греческого, латинского, и 
прочих арийских» [5, с. 9-10]. 

Зрозуміти висновки індоєвропейських досліджень М. Красуського могли, звичайно, 
лише фахівці, що були обізнані з українською мовою та етнічною історією українців. 
Адже їхні предки, як і самі українці, нікуди не переселялися з одвічно питомої території 
їх проживання, на відміну від предків інших індоєвропейських народів, мови яких під 
впливом асиміляції з мовами інших етносів, лексично значно змінилися. В українській 
мові, як і в діалектах гінді, зберігаються лексичні форми та структури з незмінною се-
мантикою, притаманною лексиці індоєвропейської епохи. 

Таким чином, вивчаючи ці явища з часів індоєвропейської епохи через порівняння 
значення слів в цих мовах досконаліше зрозуміти історію етнічного розвитку не лише 
українців, але й інших індоєвропейських етносів, бо в лексичному арсеналі української 
мови заховані найдавніші мовні шари індоєвропейської лексики. Для цього лише треба 
відійти від концепції трьох братніх народів та звернутися, як це прийнято у світовій лінг-
вістиці, до витоків походження сім’ї індоєвропейських народів.

Традиційно російське мовознавство розглядало етнічну історію українців з 
праслов’янської епохи як похідну від російської історії. У слов’ян-язичників було багато 
мовних структур, що відповідали існуючим племінним княжінням. З виникненням Київ-
ської Русі, на думку ак. О. Шахматова та його послідовників, формується руська етнічна 
спільнота. Отже, етнічна історія трьох братніх народів розпочинається, за цією теорією, не 
в індоєвропейський період, а в результаті занепаду Київської Русі, після XII, навіть XIV ст. 
В той же час відомий український мовознавець Ю. Шевельов у своїх працях висловив ідею 
щодо існування процесів розвитку українського етносу у протоукраїнський період, який 
історично співпадає з періодом формування всіх інших індоєвропейських народів.

Отже, у відповідності з цими поглядами, не існувало так званої Давньоруської Єд-
ності трьох братніх народів, а Київська Русь становила собою середньовічну імперію, 
яка включила в себе вже сформовані слов’янські етноси українців, білорусів і росіян, як 
це доводить у своїй монографії «Походження Русі. Стародавні скандинавські джерела 
(крім ісландських саг)» Омелян Пріцак [22]. Але сама мова, як і етноси, проходила до-
вгий шлях свого формування у конгломераті індоєвропейських племен. При цьому мова 
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українського етносу, як і будь-яка мова, формувалася з мовлення. Саме мовлення реа-
лізує функції мови та стимулює її розвиток. Якщо скористатися образним висловлен-
ням російського мовознавця О.І. Смирницького, то можна сказати: мова вибудовується 
з мовлення, як метал з руди [23, с. 19]. Оскільки мова має різні стани на різних етапах 
розвитку суспільства, то в індоєвропейський період, якщо виходити з суспільної струк-
тури конгломерату племен, мова кожного етносу, що формувалася, знаходилася на етапі 
первісного діалектного стану свого розвитку.

Лише з появою сформованого етносу звужуються межі діалектного стану мови, бо 
виникає стан єдиної національної мови [23, с. 81]. З позицій лінгвістичної палеонтології, 
проукраїнська мова становила собою синкретичний конгломерат прас лов’янського та 
індоарійського діалектів, з яких поступово консолідувалася проукраїнська мова на рівні 
діалектного стану. 

3. Українська ономастика – відкрита книга етнічної історії
Сьогодні ми маємо великий корпус слов’янознавчих досліджень в українському мо-

вознавстві. Але поряд з цим залишається невивченою існуюча третя ланка індоєвропей-
ських мов, що пов’язує у походженні української мови слов’янський та індоарійський 
субстрати. Йдеться про мову українських циган. 

Як засвідчує сучасне мовознавство, циганська мова – це одна з індоєвропейських 
мов. Розвиваючись в іншомовному середовищі, циганська мова зберігає основний індо-
арійський лексичний фонд. Циганська мова розпадається на численні діалекти та під-
падає під вплив мови території проживання. Циганська мова зберігається у сімейному 
побуті, у пісенному фольклорі, у спілкуванні, хоча самі цигани в інших випадках зверта-
ються до мови оточуючого населення [1, с. 576]. 

Етнічні предки українських циган в єдиному конгломераті родо-племенної спільно-
ти, яка в часи Трипілля мешкала на терені сучасної України, були, очевидно, близькими 
з предками сучасних українців не тільки етнічно, але й культурно та мовно. Ця етнічна 
спільність існувала не тільки добу неоліту, але й вік міді, бронзи та заліза. Оскільки 
українські цигани не займалися землеробством, а спеціалізувалися на конярстві, їхня 
культура поступово відокремилась від спільного конгломерату предків індо-іранської 
етнічної спільноти, потім від предків українців, а пізніше – від інших слов’ян. Але, як за-
значає М.Грушевський, в ході формування із трипільської спільноти сучасних етнічних 
предків різних народів, розрізнення їх на окремі групи або лінгво-етнографічні атоми 
індоєвропейської родини народів відразу не розривало мовних і етнографічних зв’язків 
між ними. Це розрізнення мусило початися за часів “індоєвропейської спільності” і про-
являлося в мові, але етнографічна єдність брала якийсь час перевагу над самим проце-
сом диференціації. Цей процес зростав протягом поширення території розселення цих 
лінгво-етнографічних атомів через асиміляцію їх із чужинцями на нових окраїнах, що 
збільшувало відміни в побуті, культурі і мові. І хоча це послаблювало одностайність 
цілісної спільності, але зв’язок між окремими групами тих атомів, на які розпадалася 
ця цілісність, залишався вповні живим і помітним. Старі етнічні зв’язки рвалися через 
територіальне віддалення та спільне проживання з чужинцями, але це відбувалося по-
вільно, і певні зв’язки з найближчими сусідами серед прадавньої родини продовжували 
ще довго жити [24, сс. 66 – 67]. А українські цигани і географічно споконвічно живуть 
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поряд із українцями. Тому історична доля їхньої мови відрізняється від мови всіх інших 
циганських діалектів. 

В мові українських циган зберігається прадавня лексика наших предків, яка започат-
кувала українські прізвища та прізвища українських циган, що однакові з українськими. 
Баранніков О.П., зокрема, пише, що “...діалекти українських циган становлять окрему 
етнографічну групу, що різниться від інших циган. Самі українські цигани називають 
себе “українськими” або “малоруськими” циганами, а на півночі “хохлами”, руські ци-
гани називають українських “серви” (servi), або “сербами”, або ж “хохлами”. Руських 
циган українські цигани називають “польськими” або “німецькими”. Так само звуть себе 
й руські цигани” [25, с. 5].

Водночас О. Баранніков зазначає, що про історію українських циган вийшла лише 
одна стаття у 1890 р. М.Плохінського, яку він написав на матеріалі архівних документів: 
“Цыгане старой Малороссии”. В цій статі М.Плохінський наводить список із 61 пріз-
вища українських циган [26, с. 101]. Ці прізвища подані російською мовою, тому треба 
зважати на вимову їх українською, або мовою українських циган, яка фонетично не від-
різняється від української, зберігаючи лігатури дж, дз, фонетичний г та проривний ґ, 
відповідно і голосні вимовляються подібно до української мови в однокорінних словах. 

Як свідчить М. Плохінський, всі циганські прізвища мають морфологічно форму типо-
вих українських прізвищ із відповідною суфіксацією, що позначає діяча. Але побут україн-
ських циган, що був тісно пов’язаний з конем, породжує необхідність певної спеціалізації, 
яка відрізняє їхнє життя від оточуючих їх українців. Хоча українські цигани жили осіло, 
але вони повинні були по весні кочувати до великих міст, їздити по ярмарках, бо їхнім про-
мислом було менжування кіньми, ковальство, гра на скрипку, ворожіння та ін. [26, с. 13]. 

Цигани були добрими коновалами, маючи багато коней, займалися конярством, ви-
ховуючи лошат, лікуючи коней, ховали конячі ґанджі [26, с. 20]. Займалися цигани мета-
лообробкою, деревообробкою, промисловістю, ковальством, робили сита, решета, деякі 
інші речі з лози та дерева. Володіючи цими ремеслами, вони ніколи не займалися зем-
леробством, зневажаючи цей труд традиційно. Можливо саме це етнічно і культурно так 
роз’єднало українців із українськими циганами, що навіть усвідомлюючи свою єдність в 
етнонімі “хохли”, вони відокремились від своєї колись єдиної лінгвістично-етнографіч-
ної групи в індоєвропейській родині народів. Тому етимологічно прізвища українських 
циган частково пов’язані з українськими, а частково визначені з тією побутовою реаль-
ністю, яка відповідає їхнім виробничим і культурним традиціям. 

Цікаво, що поряд з лексикою східних індоєвропейців в українській мові паралель-
но зберігається корпус лексики західних індоєвропейців, що існує в прізвищах, топо-
німіці а ін. Наприклад, поряд з назвою поселення “ВОРЗЕЛЬ” (Київська обл.), що в 
мові українських циган означає “зерно”. Разом з тим, є слово “зерно” у циган і “зерно” 
в українців. Тому існують на Україні селища типу “Зернова”, “Зернове”, та ін. Корінь 
назви селища “МАЛИН” в перекладі з циганської та індійської “МАЛ” означає “степ”. 
Водночас з цим, існує ціла низка українських прізвищ: МАЛИК, МАЛЕНКО, МАЛИЧ, 
МАЛЬЧЕНКО. А від синонімічного слова “степ” утворилися прізвища СТЕПОВИЙ, 
СТЕПНЯК, СТЕПОВИК та ін. 

В ряді українських прізвищ, як і прізвищах українських циган семантично відбилась 
діяльність, пов’язана з предметами кінської збруї. В мові українських циган це слова 
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ДЗЕН, ДЗЕНА, ЗЕН, що означають “сідло”, а в мові гінді, ЗІН з тим же значенням. Оче-
видно, виробники сідел отримали прізвища: ДЗЕНЬ, ДЗЕНДЗЕЛО, ЗЕНЬ, ЗЕНІЧ, ЗЕНО-
ВИЧ, ЗЕНЧЕНКО, ЗЕНЬКОВ, ЗЕНЯ, ЗІНЧЕНКО, ЗІНКЕВИЧ, ЗІНЕНКО.

Можна наводити і далі подібні приклади. Від загальних назв окремих речей, їхні 
виробники та поселення отримували власні назви. В списку із 61 циганського прізвища 
М. Плохінського зустрічаються спільні з українськими циганські прізвища, семантику 
яких зберігає словник індоарійських мов. Наприклад, ПАРТАЛА – український варіант 
ПОРТОЛА. В мові гінді слово партал означає “мішок”, “в’юк”. Паралельно з цим, іс-
нує прізвище МІШАКОВ, МІШАК – російський варіант МЄШКОВ, МЄШКО та ін. Такі 
прізвища визначали чи виробників, чи тих, хто переносили або перевозили грузи відпо-
відно в мішках чи в’юках. Від семантики дієслова в циганській мові МУРАВЕС, тобто те, 
що має значення “голити”, “брити”, на нашу думку, походять топоніми МУРАВСЬКИЙ 
ШЛЯХ, селище МУРАФА (тепер Мерефа). Чи не від того, що в цій місцевості жило 
бритоголове населення. Можливо, назва комахи – муравлик, мурашка, муравей (рос.) 
відповідає семантиці слів “голий”, що відповідає ознакам цих комах.

Таких прикладів семантичних зв’язків власних назв українців, антропонімів, топоні-
мів та ін. із семантикою ономастики та загальних назв носіїв індоарійських мов і гінді та 
мови українських циган безліч. Але чомусь на це досі мало хто звертає увагу. Подібні па-
ралелі можна провести і між обрядами, міфами та іншими ланками давньої української 
та індоєвропейської духовними культурами. 

Методологія лінгвістичної палеонтології поєднує між собою лінгвістичні, етногра-
фічні, історичні та археологічні дослідження в усіх аспектах розвитку українського етно-
су, починаючи з індоєвропейських часів, а отже, підтверджує самобутність походження 
української мови як окремішнього історичного феномена. 

Це підтверджується тим, що спільна семіологічна основа культури предків україн-
ців з етнічними предками сучасних українських циган дозволяє довести походження 
українського етносу з його самобутньою мовою, культурою, обрядами ще з індоєвро-
пейської епохи. 

Лише виходячи з цього можна пояснити походження прізвища автора цієї статті Ци-
цалюк. Поряд з прізвищем Цицалюк в українській антропонімії зустрічаються прізви-
ща Цицалов, Цикало, Цикалов, Цикалюк. Основою цих антропонімів є слово україн-
ських циган ЦИЦАЛО, що має значення «чоловік – не циган». В арсеналі українських 
прізвищ з цим самим значенням від синонімічних основ мови українських циган існує 
ціла низка інших прізвищ. А саме: 

ГАЖÓ=ГАДЖÉ=ГАДЖЁ – «чоловік – не циган»;
ДАНДВАРÓ=ДАНДВАРЭ´– «чоловік – не циган»;
РАКЛÓ=РАКЛЭ´– «чоловік – не циган».
Звідси сьогоднішні прізвища українців: Цицалюк, Цицал, Донде, Дондук, Ганжа, 

Ганженко, Ганжула, Ганжура. До речі, слово «ракл o о;´» (мн. ракл;´, рос. ракл;´), збе-
реглося у мові харків’ян для визначення базарних крадіїв, серед яких свого часу було чи-
мало голодних семінаристів розташованої поруч із Благовіщенським ринком у Харкові 
семінарії, що носила ім’я св. Іраклія. Від його імені, відповідно до народної етимології, 
і походить слово. На нашу думку, усі наведені слова були спільними для тогочасних про-
українських та праіндоарійських мовців, що жили на території сучасної України. Вони 
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були зрозумілі, бо предки сучасних українців та українських циган тісно співробітнича-
ли та спільно діяли і у виробництві, і у побуті. Яскравим свідченням цього є ціла низка 
приказок, вміщених до знаменитої збірки М. Номиса, в яких українці та цигани навзаєм 
жартують та кепкують. У цих фольклорних пам’ятках відчувається прихильне ставлення 
до циган та відзначається їхня вигадливість, дотепність, хитрість. Наприклад: № 6515. У 
мене (каже Циган) три сини та всі три угадьки: як скажуть – один, що буде дощ, другий, 
що сніг, третій, що сояшно – як раз которий вгада! № 13461. Пан хотів пошкунтувать з 
голодного Цигана: «що», каже, «найсамперв зробиш поросяті (а воно жарене на столі), і 
я тобі зроблю, – а тоді вже й істимемо». Циган, не довго думаючи, за хвостик... поцілував 
та ото й каже: А ну, пане, й мене так! № 14320. Сидить Циган и сніда: в одній руці сало, 
в другі хліб; хліба багато, а сала трохи. От він, щоб сало не виводилось, хліба вкусить, а 
сала – понюха [27].

Про період спільного життя та близького спілкування предків сучасних україн-
ських циган, предків сучасних українців та інших слов’янських народів свідчить велика 
кількість фразеологічних одиниць з характеристикою циган та їх побуту у мовах усіх 
слов’янських народів: циганська жара – хрещенські морози (рос.); циганський дощ – 
дощ при сонці (укр. польськ.); циганський табір – безладне скупчення (укр. рос. чеськ.); 
циганське життя – без притулку або безтурботне (укр. рос. польськ. чеськ.); пройняв 
циганський піт – замерз або злякався (укр. білорус. рос. польськ. чеськ.); циганське 
літо – бабине літо (болг.) [28, с. 90-91].

На нашу думку, з позицій лінгвістичної палеонтології через дослідження мовних 
явищ, фольклорних текстів, археологічних пам’яток та ін. українське мовознавство буде 
вже не лише захисником від нападів на українську мову з боку недоброзичливців, а зможе 
вирішити цілу низку проблем щодо розвитку інших індоєвропейських мов. Досі іноземні 
мовознавці, незнайомі з українською мовою, в своїх дослідженнях стверджують вторин-
ність походження української лексики, хоча зрозуміло, що спільність мовних явищ слід 
шукати у процесах глотогенезу української мови спільно зі схожими процесами розвитку 
в індоєвропейську епоху різних індоєвропейських мов. Цілий ряд українських прізвищ 
свідчить про професійну діяльність наших українських предків – це відбилося у суфік-
сації в прізвищах. Як свідчить Н.Р. Гусєва, іі сьогодні існує розподіл ремісничої праці, 
що відбито у формулі прізвища чи населеного пункту, де живуть та працюють відповід-
ні виробники, оздоблювачі чи розповсюджувачі певних виробів [20]. Подібне явище ми 
спостерігаємо і в українській антропологічній топоніміці. Цікаво, водночас співіснують 
рівнозначні паралелі цієї ономастики, що походять від індоарійських або слов’янських 
коренів. Для ілюстрації цього наведемо кілька прикладів.

ВАРО (циг.) – мукá, борошно. Маємо українські прізвища: Варченко, Вара, Варава, 
Варако, Варну, Варенко, Варко і поряд Мукомель, Мукін, Муковоз, Мукосій. 

Мовою гінді ТЕЛĪ (і довге) – масловиробник. Відповідні прізвища: Теліга, Теліж-
женко, Телікан, Теліченко, Телічкун (зовсім не від російського ТЕЛЕГА) та Маслен-
ко, Масленков, Масливець, Маслій, Маслієв, Маслюженко, Маслюк, Масляк та 
інші однокорінні.

Подібним чином у мові гінді ҐОПА – пастух, дояр. Звідти прізвища: Гопка, Гопкало, 
Гопка, Гопкало, Гопко, Гопта, Гопцій, Гопченко та інші. Паралельно з ними: Пасту-
хов, Пастух, Пастушенко, Пастушков та Дойненко, Дойников.



176

Подібним чином, на нашу думку, виникають паралельні щодо слов’янської та індоєв-
ропейської лексики прізвища, якими визначається приналежність до циганського етносу. 
Прикладами тут можуть бути такі численні антропоніми як Циганко, Циганенко, Ци-
ганков, Циганов, Циганчук, Циганчуков, Циганок та утворені від самоназви циган 
РОМ: Ром, Роман, Романь, Романець, Роменець, Романенко, Романчук, Романчик, 
Ромас, Ромасенко, Ромасюк, Ромаш та інші.

Зважаючи на поширеність прізвищ з коренем Ром – з багатьма варіантами суфіксації, 
на нашу думку, ці антропоніми походять саме від етноніма РОМ, і фіксують професій-
ну (а саме, ковальство чи конярство, чим займалися переважно цигани) спеціалізацію, 
хоча й традиційно у нашому мовознавстві вважається, що в їх основі лежить чоловіче 
ім’я Роман. Але спростування подібних традиційних поглядів відіменного походження 
українських прізвищ становить вже іншу проблему. А розглянутий комплекс ономастич-
них фактів з позицій лінгвістичної палеонтології, на нашу думку, прокладає дорогу для 
відновлення та введення в українську мову кореневого корпусу української ономастики.
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ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ПАЛЕОНТОЛОГИИ В УКРАИНСКОМ 
ЯЗЫКОЗНАНИИ

Анализируя явления совпадения украинской и индоарийской лексики, автор проводит 
лингвопалеонтологическое исследование происхождения ряда распространенных укра-
инских фамилий. Используемый подход может помочь совершеннее понять историю 
этнического развития не только украинцев, но и других индоевропейских этносов, пото-
му что в лексическом арсенале украинского языка таятся древнейшие языковые пласты 
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индоевропейской лексики. Рассмотренный комплекс ономастических фактов с позиций 
лингвистической палеонтологии, по мнению автора, прокладывает дорогу для восста-
новления и введения в украинский язык корневого корпуса украинской ономастики.

Ключевые слова: лингвистическая палеонтология, ономастика, этногенез, прото-
индоевропейский период.
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PALEONTOLOGY PROBLEMS IN THE UKRAINIAN LINGUISTICS
Analyzing the phenomena of the coincidence in the Ukrainian and Hindo-Arian vocabu-

lary, the author draws lingvopaleontologic study of the origin of a number of common Ukrai-
nian surnames. The approach can help to understand the perfect history of ethnic development 
of not only Ukrainians, but also of other Indo-European ethnic groups. 
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period.
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КОГНИТИВНЫЕ СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЕ ИНВАРИАНТЫ 
И МЕХАНИЗМЫ ИХ АКТУАЛИЗАЦИИ В УСТНОЙ НАУЧНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ

В статье рассматривается когнитивная составляющая дискурсивной деятельно-
сти говорящего в процессе устной научно-профессиональной коммуникации, а именно: 
исследуются взаимосвязи и корреляции синтаксических и мыслительных структур с 
опорой на теорию прототипов и явление грамматической вариативности/инвариант-
ности. Автор приходит к выводу о том, что подобное исследование может быть весь-
ма продуктивным для определения репертуара характерных для данного типа дискурса 
исходных синтаксических структур, соотносимых с закрепленными в сознании носите-
лей языка когнитивными моделями. 

Ключевые слова: научно-профессиональный дискурс, когнитивный инвариант, ва-
риативный ряд, синтаксический прототип, сложное предложение, грамматическое 
средство связи. 
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 – Лучков неловок и груб, – с трудом 
 выговорил Кистер, – но…
 – Что: но? Как вам не стыдно говорить: но? 
 Он груб, неловок, и зол, и самолюбив...
 Слышите: и, а не но…

 И.С. Тургенев «Бретер»

Одной из основных задач лингвистики на современном этапе ее развития является 
описание «когнитивной грамматики», усвоенной носителями языка в процессе обучения 
и коммуникативной практики и закрепленной в долговременной памяти человека как 
хранилище информации. Когнитивная грамматика является недоступной для непосред-
ственного наблюдения, поэтому описать ее возможно только через языковые структуры 
естественного языка, которые интегрированы в различные типы дискурсов, протека-
ющие в реальном времени и ситуативно обусловленные. В современной лингвистике 
существуют различные исследования, по-разному решающие задачу проникновения в 
когнитивную грамматику, которые условно можно разделить на несколько направлений. 
К первому направлению относятся работы, изучающие онтогенез детской речи, которая 
признается первичной формой языкового сознания, а также языковую деятельность лю-
дей с речевыми патологиями – афазиями, неврозами и другими заболеваниями, влияю-
щими на когнитивную архитектуру порождения и воприятия речи (см. работы А.Р.Лурия, 
Т.В. Ахутиной, А.А. Кибрика, В.И. Подлесской, Т.В. Черниговской и др. ученых). Другие 
исследования изучают спонтанную речь, прежде всего разговорную, и свойственные ей 
девиации (сбои, самоперебивы, автокоррекции и т.д.), которые при биосоциальном под-
ходе к языку не считаются отклонениями от нормы, а признаются естественной харак-
теристикой неподготовленного дискурса. Данная форма языка считается исходной и не-
посредственно соотнесенной с «ментальной» грамматикой (см. труды Н.В.Богдановой, 
И.С. Бродт, А.В. Венцова, Е.И. Галяшиной, А.А. Кибрика, В.И.Подлесской и др.). Пред-
ставители третьего направления «точку отсчета» в анализе грамматических явлений ви-
дят в описании семантических категорий через понятие прототипичности и соотноше-
ние инвариантности/ вариативности грамматических единиц, где прототип понимается 
как эталонный вариант «определенного инварианта среди прочих его представителей 
(вариантов)» [1: 11]. В этих работах постулируется следующая идея: свойственная есте-
ственному языку вариативность языковых единиц, имеющая полевую организацию со 
своим ядром и периферией, а также свобода выбора автором сообщения из зафикси-
рованного в памяти вариативного ряда нужной языковой единицы позволяют проник-
нуть в когнитивную грамматику говорящего (см. раб. A.B. Бондарко, М.Я. Дымарского, 
Л.А. Качановой, А.Е. Кибрика, С.Л. Попова, М.В. Русаковой и др.). 

Теория прототипов, впервые выдвинутая в рамках психолингвистики Э.Рош для 
исследования семантической категоризации в области лексики, была с воодушевлени-
ем воспринята лингвистами, работающими в русле функционально-коммуникативной 
и когнитивной лингвистики, – эта теория получила развитие в работах А. Вежбицкой, 
Дж. Лакоффа, Р. Лангакера, А.В. Бондарко, В.З. Демьянкова, Н.Н. Болдырева, Е.С. Ку-
бряковой и многих других исследователей. Е.В. Рахилина замечает: «Прототипы – одна 
из «психологических идей» Э.Рош, вызвавших огромный резонанс в лингвистике, це-
лые потоки статей и книг «за» и «против». Суть ее в том, что человек воспринимает 
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семантические категории как имеющие центр и периферию и, следовательно, имеющие 
«более прототипических» и «менее прототипических» представителей, связанных меж-
ду собой отношениями семейного сходства (family resemblance)» [2: 371]. 

Думается, что исследование устного научно-профессионального монолога с опорой 
на теорию прототипов и явление вариативности/инвариантности, может оказаться весь-
ма продуктивным для определения репертуара характерных для него исходных синтак-
сических структур, соотносимых с закрепленными в сознании участников коммуника-
ции когнитивными моделями. 

Целью данной статьи является изучение когнитивной составляющей дискурсивной 
деятельности человека в устной научно-профессиональной коммуникации, а именно ис-
следование в свете прототипического подхода взаимосвязей и корреляций синтаксиче-
ских и мыслительных структур.

Языковым материалом для исследования послужили видеозаписи 12 мини-лекций 
на актуальные темы современной лингвистики и когнитивных наук ведущих российских 
ученых (Г.Ч. Гусейнова, С.М. Евграфовой, А.А. Кибрика, Г.Е. Крейдлина, М.А. Кронга-
уза, Е.А. Лютиковой, В.А. Плунгяна, Я. Тестельца, В.И. Подлесской, М.В. Фаликман), 
произносимые без опоры на письменный текст (они представлены на сайте Интернет-
проекта о современных фундаментальных научных исследованиях «ПостНаука») [3]. 
Объем звучащей речи составил около 160 минут (количество словоупотреблений – 
17824). На первом этапе анализа была проведена сегментация записанных выступлений 
на абзацы, предложения и неконечные элементарные дискурсивные единицы методом 
пунктирования, т.е. путем расстановки знаков препинания, соответствующих нормам 
современной пунктуации. Таким образом, объем исследуемого языкового материала со-
ставил 774 предложения разной структурной организации.

Выбор устного научно-профессионального дискурса в качестве объекта исследова-
ния обоснован следующими положениями: 

1) устный и письменный модусы научно-профессиональной коммуникации занима-
ют приоритетные позиции в коммуникативно-информационном пространстве современ-
ного социума и, безусловно, оказывают огромное влияние на коллективное и индивиду-
альное языковое сознание; 

2) устный научно-профессиональный дискурс, продуцируемый в режиме онлайн без 
опоры на предварительно написанный текст, обладает достаточно высокой степенью 
спонтанности, несмотря на необходимую для успешной коммуникации предваритель-
ную подготовленность говорящего; 

3) определение репертуара синтаксических прототипов, характерных для устной на-
учно-профессиональной коммуникации, представляет значительный прикладной инте-
рес для оптимизации учебного процесса, в частности, в области преподавания как родно-
го, так и иностранного языков, так как прототипичные конструкции легче усваиваются и 
запоминаются реципиентом.

В нашем исследовании используется толкование грамматического прототипа, пред-
ставленное в трудах А.В. Бондарко и его коллег, работающих в русле функционально-
семантической грамматики. Наряду с понятием прототипа в работах этой школы опи-
сывается тесно связанное с ним понятие инварианта (инвариантности/вариативности). 
Так, вслед за А.В. Бондарко, прототипом в сфере синтаксических единиц будем считать 
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«наиболее репрезентативный вариант определенного инвариантного системного объек-
та, характеризующийся наибольшей специфичностью (концентрацией специфических 
признаков данного объекта), способностью к воздействию на производные варианты 
<…> и (во многих случаях) наиболее высокой степенью регулярности функционирова-
ния» [1, с. 11]. Как видно из представленного определения, прототип непосредственно 
связан с возможностью выбора той или иной синтаксической единицы из ряда суще-
ствующих в языке синонимических вариантов, которые закреплены в языковом опыте 
говорящего или пишущего. Инвариантом в этом случае является «… системный – глу-
бинный – источник воздействия на подчиненные ему варианты. Он отражает исходно-
системную сторону взаимодействия системы и среды» [там же, с. 11]. В нашем случае в 
качестве инварианта выступают, как нам представляется, усвоенные в процессе обучения 
и коммуникативного опыта и закрепленные в сознании носителя языка категориальные 
семантико-синтаксические отношения, связывающие между собой различные ситуации, 
явления и события действительности, которые могут быть сериализованы во внешнее 
высказывание целым рядом синонимичных синтаксических структур. Например: 

1) Он вышел на крыльцо, потому что ему стало душно / 2) Он вышел на крыльцо, 
так как (ибо, поскольку) ему стало душно / 3) Ему стало душно, и он вышел на крыльцо 
/ 4) Почувствовав духоту, он вышел на крыльцо / 5) Из-за духоты он вышел на крыльцо 
/ 6) Он вышел на крыльцо; по-видимому, ему стало душно. 7) Ему стало душно. Он вы-
шел на крыльцо.

Из примера становится ясно, что когнитивный семантико-синтаксический инвари-
ант «причина», состоящий из двух событийных пропозиций, логически связанных друг с 
другом, может быть представлен во внешнем высказывании не только при помощи СПП 
с разными подчинительными союзами (примеры 1 и 2), но и предложениями другой фор-
мальной организации: инвертированным ССП (пример 3), ПП осложненной структуры 
(пример 4), элементарным ПП (пример 5), а также бессоюзным сложным предложением, 
содержащим показатель (вводное слово) субъективной модальности говоряшего (при-
мер 6) и даже двумя ПП в контактной позиции (пример 7). Однако в данном, как и в 
любом другом, вариативном ряду обязательно есть центральный, «лучший» представи-
тель – семантико-синтаксический прототип, в котором обобщенное значение инварианта 
представлено в наиболее чистом виде без каких-либо семантических и стилистических 
оттенков как с точки зрения говорящего, так и слушающего носителя языка. Опреде-
лить преобладающий в коллективном языковом сознании прототипический вариант 
структурно-семантического инварианта можно, видимо, только обращаясь к интуиции 
носителя языка. К такому выводу приходит и А.Мустайоки: «Соответствия между се-
мантическим и поверхностным уровнями устанавливаются не с помощью какого-либо 
порождающего устройства, а интуитивным способом: языковое средство является ре-
презентантом рассматриваемой семантической категории, если с его помощью можно 
выражать – согласно интуиции носителей языка – данный смысл» [4: 426]. Практически 
установить прототипический вариант можно, по-видимому, двумя способами: 1) экспе-
риментальным путем, обратившись к языковой интуиции носителей языка; 2) используя 
возможности корпусных методов, проанализировав частотность той или иной синтакси-
ческой единицы на большом объеме языкового материала. Можно также предположить, 
что для различных типов дискурса на роль прототипической модели могут претендовать 
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различные структуры из вариативного ряда синтаксических синонимов. А.А.Залевская 
пишет: «Прототипный подход основывается на понятии типичности не только некоторо-
го сочетания признаков, но и степени значимости таких признаков для отнесения того 
или иного объекта (действия и т.д.) к определенной категории» [5: 111]. 

Проанализированный языковой материал продемонстрировал, что в устной науч-
ной коммуникации преобладают многокомпонентные полипредикативные синтаксиче-
ские конструкции, в которых, несмотря на высокую коммуникативную компетенцию и 
большой опыт публичных выступлений, адресанты в условиях спонтанного говорения 
выбирают, как правило, ограниченный набор ядерных связочных скреп, позволяющий 
недвусмысленно квалифицировать стоящие за ними семантико-синтаксические отноше-
ния. Например: 

Если об экспериментальной психологии познавательных процессов, о когнитивной 
психологии можно было говорить в 50-х, 60-х и даже в 70-х годах, то сейчас о ней гово-
рить уже затруднительно, потому что это всегда психология с элементами компью-
терного моделирования и с попытками понимания тех мозговых механизмов, которые 
стоят за соответствующими познавательными процессами [3].

Выделенные в примере средства связи предикативных единиц – если … то, потому 
что, которые – в словарях и грамматиках описаны как доминантные для выражения им-
пликативных, каузативных и определительных семантико-синтаксических отношений, 
что и позволяет определить их как прототипические. Вслед за М.И. Черемисиной, мы ис-
ходим из положения, что вершиной и конструктивным центром сложного предложения 
является связочная скрепа, от которой зависит структурно-семантический тип полипре-
дикативной конструкции [7: 77]. Следовательно, прототипические средства связи мож-
но считать когнитивными эталонами закрепленных за ними в сознании носителя языка 
семантических отношений, которые автоматически извлекаются из памяти говорящего в 
процессе спонтанного производства высказывания. Представляется, что в устной науч-
ной коммуникации приоритетный выбор прототипической языковой формы воплощения 
необходимого содержания зависит не только от учета «фактора адресата» (т.е. расчета на 
адекватное и непротиворечивое понимание сообщения в режиме онлайн), но и от экстра-
лингвистического фактора временного ограничения, не дающего возможности извлечь 
из долговременной памяти более «изощренную» языковую форму, свойственную пись-
менному научному языку. 

Данное наблюдение вполне согласуется с исследованиями психологов, которые ут-
верждают, что союзы и другие связочные скрепы фиксируют во внешнем высказывании 
некоторые наиболее часто используемые связки между сохраненной в памяти инфор-
мацией и ее актуализацией в сознании в данный момент коммуникации [6: 19]. Отры-
вок из повести И.С. Тургенева «Бретер», представленный в качестве эпиграфа к данной 
статье, как нам представляется, в яркой художественной форме иллюстрирует данное 
положение. Писатель убедительно продемонстрировал, что когнитивный инвариант про-
тивительных и соединительных семантико-синтаксических отношений, закрепленный 
в сознании большинства носителей русского языка (в нашем случае это сам автор, его 
герои и все читатели), соотносится с прототипическими (эталонными) сочинительными 
союзами НО и И, которые без лишних усилий вербализуются участниками коммуника-
тивной ситуации для передачи вполне определенного мыслительного содержания. Это 
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позволяет и героям повести, и читателям не только понять необходимое автору содержа-
ние без соответствующих полнозначных лексических единиц, но и адекватно интерпре-
тировать личностные оценки и смыслы говорящих. Так, союз НО, помимо выполнения 
общеизвестной функции противопоставления, в данном контексте сигнализирует о несо-
ответствия поведения героя повести существующим в обществе нормам и ожиданиям, а 
повторяющийся союз И…И в эмоциональной форме показывает незавершенность пере-
числительного ряда его негативных качеств, каждое из которых значимо и обидно для 
говорящего. 

Таким образом, семантико-синтаксические отношения, закрепленные в языковом со-
знании носителя языка для реализации необходимых коммуникативных целей, мы рас-
сматриваем как когнитивный семантико-синтаксический инвариант, презентация кото-
рого в языке осуществляется за счет выбора говорящим из вариативного ряда опреде-
ленной синтаксической структуры, наиболее удачно, по его замыслу, передающей смысл 
высказывания. Синтаксическим прототипом в вариативном ряду является конструкция, 
наиболее точно и полно выражающая семантику когнитивного инварианта и регулярно 
воспроизводимая разными говорящими в процессе спонтанной коммуникации. 

Обобщим сказанное в виде следующих положений:
1. Коммуникативное задание и замысел высказывания обусловливают выбор гово-

рящим необходимого когнитивного инварианта, соответствующего цели коммуникатив-
ного акта. 

2. В когнитивных семантико-синтаксических инвариантах зафиксированы как от-
дельные ситуации действительности, так и нерасчлененные комплексы связанных меж-
ду собою ситуаций, положений, событий, которые усвоены жизненным опытом челове-
ка. Таким образом, по степени сложности структурно-семантические инварианты могут 
быть простыми (одна ситуация) и сложными (ситуационный комплекс), минимальные 
структурные модели которых выглядят следующим образом:

1) простая семантическая структура = ядро (глубинный предикат + актанты) 
+ обязательные модификаторы

2) сложная семантическая структура = 1 простая семантическая структура 
+ метасоюз + 2 простая семантическая структура [4: 412 – 413].

3. Во внешнем высказывании семантико-синтаксические инварианты могут быть 
представлены вариативным рядом, включающим модели разной формальной органи-
зации: от одной пропозиции (в виде простого предложения) до пропозиционального 
комплекса (отдельного сложного предложения или структурно-семантический блока в 
составе полипредикативной структуры). Автор сообщения в процессе спонтанного по-
рождения речи выбирает из ряда, имеющегося в его лингвистическом опыте, наиболее 
приемлемый (эталонный), по его представлениям, вариант. 

4. Каждый вариативный ряд имеет полевую организацию со своим ядром и перифе-
рией. Ядром такого ряда является прототипическая конструкция, в которой обобщен-
ная семантика инварианта представлена в наиболее чистом виде без каких-либо семан-
тических и стилистических оттенков с точки зрения носителей данного языка. Можно 
предположить, что на роль прототипа могут претендовать несколько конструкций из 
вариативного ряда, это, как правило, зависит от стилистической маркированности про-
дуцируемого текста. 
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5. В условиях устной спонтанной коммуникации (временное ограничение + эмоцио-
нальное напряжение) говорящий независимо от типа дискурса чаще всего выбирает про-
тотипическую синтаксическую конструкцию как «лежащую на поверхности», упрощая 
таким образом стратегию поиска необходимой синтаксической формы для воплощения 
мыслительного содержания. Различия между типом дискурса (например, в формате ин-
ституциональный/ неинституциональный) в данном случае оказываются более размы-
тыми, чем, например, в письменном модусе официальной и неофициальной коммуника-
ции: ведь, работая над текстом, относящимя к институциональному дискурсу, пишущий 
обычно «сканирует» в сознании все известные ему варианты синтаксического синони-
мического ряда, подбирая с его точки зрения наилучший. 

6. Если семантико-синтаксический инвариант является сложной семантической 
структурой, то, как правило, его прототипом во внешнем высказывании является сложное 
предложение, в котором показателем прототипичности является средство связи предика-
тивных единиц. Средство связи в сложном предложении мы, вслед за М.И.Черемисиной, 
считаем «главным компонентом», его «константой»: «Инвариант, константа сложного 
предложения – это прежде всего показатель отношения, связи между знаменательными 
переменными. По своей значимости в структуре сложного предложения показатель свя-
зи сопоставим только со сказуемым в строе простого предложения: это главный член, 
конструктивная вершина сложного предложения» [7: 78]. 

7. Средство связи компонентов в сложном предложении актуализирует во внешнем 
высказывании когнитивный инвариант семантико-синтаксических отношений между 
ситуациями, положениями дел, закрепленных в сознании говорящего.

8. Выделенные исследователем, как правило, методом интроспекции прототипиче-
ские синтаксические модели необходимо верифицировать, привлекая эксперименталь-
ные и корпусные методы исследования, так как, с одной стороны, синтаксический про-
тотип, характерный для одного исторического периода, может быть заменен другим в 
диахроническом процессе развития языка, а с другой – может зависеть от стилистиче-
ской маркированности текста в дискурсивной практике человека, принятой на данном 
историческом этапе.

Перспективой данного исследования является разработка экспериментальной мето-
дики, включающей психолингвистический ассоциативный эксперимент, методы подста-
новки и субъективного шкалирования, позволяющей продолжить «объяснение тех по-
стоянных корреляций и связей, что обнаруживаются между структурами языка и струк-
турами знания» [8: 9] в процессах вербальной коммуникации.
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КОГНІТИВНІ СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІ ІНВАРІАНТИ І МЕХАНІЗМИ 
ЇХНЬОЇ АКТУАЛІЗАЦІЇ В УСНІЙ НАУКОВО-ПРОФЕСІЙНІЙ КОМУНІКАЦІЇ
У статті розглядається когнітивна складова дискурсивної діяльності мовця в про-

цесі усної науково-професійної комунікації, а саме: досліджуються взаємозв’язки та ко-
реляції синтаксичних і ментальних структур з опорою на теорію прототипів і явище 
граматичної варіативності / інваріантності. Авторка доходить висновку про те, що 
подібне дослідження може бути дуже продуктивним у визначенні репертуару харак-
терних для даного типу дискурсу вихідних синтаксичних структур, що співвідносяться 
із закріпленими у свідомості носіїв мови когнітивними моделями.

Ключові слова: науково-професійний дискурс, когнітивний інваріант, варіативний 
ряд, синтаксичний прототип, складне речення, граматичний засіб зв’язку.
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COGNITIVE SEMANTIC-SYNTACTIC INVARIANTS AND
MECHANISMS FOR THEIR ACTUALIZATION IN ORAL SCIETNTIFIC 

AND PROFESSIONAL COMMUNICATION
 The article discusses the cognitive component of the discursive activity of a speaker 

during an oral scientifi c and professional communication, and explores the relationship and 
correlation between syntactic and cognitive structures based on the theory of prototypes and 
the phenomenon of grammatical variation / invariance. The author concludes that such a study 
can be very useful for determining the repertoire typical for such type of discourse of initial 
syntactic structures and their correlation with the cognitive models, which are fi xed in the 
minds of the native speakers.

Keywords: scientifi c and professional discourse, semantic-syntactic invariant, variability 
series, syntactic prototype, complex sentence, a means of communication.
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СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО «ЧЁРНЫЙ» В КИТАЙСКОМ 
И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

В статье проводится сравнение значений прилагательного «черный» в китайском и 
русском языках и таким образом демонстрируется различие в интерпретации данного 
цвета в двух культурах. Кроме того, посредством этимологического анализа иероглифа 
«черный» определяется специфика культурной информации, связанной с соответству-
ющей китайской лексической единицей.

Ключевые слова: цзягувэнь, чжуань, черный, инь, ян, значение, интерпретация. 

Спектр цветов нашей природы невероятно богат. Каждый сезон, любая погода на-
сыщена огромным количеством красок и оттенков, тем не менее, хотя эти цвета одина-
ковы для всех людей на нашей планете, воспринимают их разные народы по-разному. 
Кроме этого, выражения, связанные со цветом в разных языках, различны. Этой теме 
посвящали свои работы О. П. Шевчук, Чжан Циньцин и А. И. Головня. О. П. Шевчук, го-
воря о терминах, обозначающих цвета, указывает， что в ассоциативных признаках того 
или иного цвета находят свое отражение природно-географические условия и климат 
страны, религиозно-философские представления и особенности быта носителей языка 
[6]. Другими словами, цветовосприятие имеет национальный характер, оно неразрывно 
связано с другими сторонами жизни и является частью единой картины мира – концеп-
туальной и языковой [6]. Основываясь на изложенной Чжан Циньцин и А. И. Головней 
точке зрения относительно значения прилагательного «чёрный» в китайском языке, мы 
попытаемся в этой статье показать употребление указанного прилагательного в контек-
сте концепта «Инь-Ян» и его выражения в русском и китайском языках. 

Далее в статье для более глубокого понимания полисемантической природы прилага-
тельного «чёрный» проанализируем его значение в русском и китайском языках.

Сперва, мы проследим историю формирования этого иероглифа. Иероглиф 黑 ( ), 
который в цзягувэнь (甲骨文) изображен в виде туловища человека  и его лица , 
указывает на лицо, на котором присутствуют пятна, похожие на грязь. Форма знака в 
стиле цзиньвэнь ( ) на основе иероглифа из цзягувэнь ( ) имеет дополнительные две 
символические капельки, которые подчеркивают характеристику «грязный» иероглифа 
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黑。Есть надписи ( ), где на лице и теле  прибавлены символические капли, которые 
обозначают, что все тело в грязи. Когда наши предки разводили костер, их голова и тело 
находились в непосредственной близости от огня, поэтому пепел оседал и на теле, и на 
лице. Некоторые надписи, такие как ( ), изображают лицо  на котором есть грязь, как 

. Приобретенный смысл: приставшая к телу и к лицу грязь. Знак  в стиле чжуань 
(篆文) изображает запачканное лицо  как . Со временем изображения человека  и 
пятен  в цзягувэнь видоизменились  и стали записываться как 炎 ( ), что привело 
к исчезновению иероглифа 大, обозначающего человеческую фигуру. В иероглифе  в 
стиле лишу напротив, верхняя часть иероглифа стиля чжуань  стала изображаться как 
里 ( ), а 火 ( ) стиля чжуань трансформировался в «четыре точки внизу» , т.е. к 
этому времени иероглиф 黑 совершенно преобразился [14].

В китайском языке различные аспекты, формирующие иероглиф «чёрный», 
такие как время его происхождения, начертание, структура и т.д., а также их 
анализ, порождают разные точки зрения касательно этимологии этого иерогли-
фа. К примеру, в книге «Fun with Chinese characters», указывается, что иероглиф 
«чёрный» 黑 происходит от комбинации иероглифов «пламя 炎» и «окно ». 

Ведь раньше в китайских домах печь располагалась именно под окном, в которое ухо-
дил дым, тем самым делая его черным. Со временем окно стало квадратным, и место 
для огня также изменилось, в результате чего сформировался современный китайский 
иероглиф 黑 [10：128].

Однако, трактовка знаков цзягувэнь такова: иероглиф «чёрный» происходит от изо-
бражения отверстия, окна в потолке. Он состоит из иероглифа 大 и шести вспомогатель-
ных элементов [12]. 大 – это схематическое изображение человека деятельного, однако 
позже смысл расширился до значения деятельности вообще [12]. В целом иероглиф стал 
обозначать падение вещей из этого самого окна вниз. В древние времена, дым, выхо-
дящий из крыши, оседал на неё в виде пыли черного цвета. Так и появилось значение 
«чёрный». В более широком смысле этому иероглифу также свойственны значения «тем-
ный», «скрытый», «тайный», «злодейский» и так далее [12].

Исходя из начертания иероглифов в стиле чжуань, здесь схематическое изображение 
черного цвета как окна вверху состоит из иероглифов 八 – восемь, и двух иероглифов 
火 – огонь [12]. Здесь у 八 разделительный смысл. Два иероглифа 火 выражают копоть от 
огня. То есть значение иероглифа в целом – это «вещи, которые падают из закоптившего-
ся окна». Отсюда также формируется вышеупомянутое значение [12]. 

黑 в русском языке означает «чёрный» [2：918 − 922]. Обращаясь к характеристи-
ке номена «чёрный» (номен – это термин, который используется в терминоведении для 
наименования единичного понятия [15]), следует отметить, что он усваивается наглядно, 
так же, как и противопоставленный ему белый. На оси семантической производности 
этого прилагательного выделяются многие метафорические значения выраженной пей-
оративной коннотации в русском языке. Далее мы приведем несколько примеров этого 
прилагательного, схожих со значениями в китайском языке. 

(1) «чёрный цвет», например: чёрный костюм, чёрные тучи [7：918−922];
(2) «не главный, подсобный»: чёрный ход, чёрный двор [7：924];
(3) «тяжёлый, мрачный, безнадёжный»: чёрная работа, чёрные дни, чёрные со-

мнения, чёрные стороны жизни [7：923−924];



188

(4) переносное значение: «мрачный, безотрадный» [7：927−928]. Например: Вы 
писали ко мне в каком-то черном расположении. Ваше письмо очень грустно и мрачно. 
Жук. Письмо В. К. Кюхельбекеру, начало 1823 [7：927]; 

(5) переносное значение: «злостный, преступный» [7：925−926]. Например: «чёр-
ный поступок, чёрное дело, чёрная неблагодарность, чёрная душа, чёрная совесть, чёр-
ная магия, чёрные силы реакции, чёрная клевета, чёрные замыслы, чёрная душа»;

(6) «преступный, нелегальный»: чёрная биржа, чёрный рынок [7：918-928] ;
(7) «необработанный или обработанный начерно, не окончательно отделан-

ный»: чёрный болт, чёрная гайка. «На верстак навалена груда не обделанного «чер-
ного» товара и весь немногочисленный инструмент». Куст. пром. России [7：923-924].

В китайском языке прилагательное «чёрный», также как и в русском, имеет следую-
щие значения: 

(1) 黑色 «чёрный цвет»: чёрное платье, чёрная одежда, «он весь в чёрном»: «Он 
одет во всё чёрное». 

(2) 黑暗 «мрачный, безотрадный», «тёмный», «злостный, преступный» [4：357]. 
Например: 黑心 – «чёрная душа», «злобствующая душа»; «злой»; 黑道 – «нечестный 
путь», 走黑道 – «вести нечестную жизнь»; 

(3) преступный: 黑社会 – мафия; 黑店 – притон, чёрный притон, притон-ночлеж-
ка; 黑钱 – тёмные деньги; взятка; 黑货 – контрабандный товар; краденое [1：501-502]. 

Интересно, что словосочетание «чёрный ход» в русском языке значит «неглавный, 
подсобный» и «необработанный или обработанный начерно, не окончательно отделан-
ный». Тогда как в китайском языке оно имеет совершенно другое значение: «по блату, не 
такие способы решения вопросов, как у других людей». 

(4) 隐藏的，秘密的，非法的 – скрытый, тайный, нелегальный, скрывать, утаи-
вать [1：501]. Нельзя также не отметить отчётливо выделяющуюся в некоторых китай-
ских словоупотреблениях сему «тайный, скрытый». Например, 黑话 – загадка, намёк; 
или воровской жаргон, блатной язык; 黑手 – поверхностный смысл: грязная рука, но он 
часто используется для обозначения преступника. 黑幕 – подоплёка, а переносное значе-
ние было происки, интрига [1：356-358]. 黑手 и 黑幕имеют общее переносное значение, 
поэтому в китайском языке мы также говорим заговорщики (幕后黑手). 幕 – завеса, пола 
[1：636]. 幕后 – за кулисами; закулисный [1：636]. 幕后黑手 – это тайные планировщи-
ки, заговорщики. Например: Он вёл закулисную игру. Значит за этим событием стоял 
он. 黑工 – нелегальные рабочие. Это работа или работники, которые работаю незаконно 
[13：3216]. Например, 黑信 − анонимное письмо. 黑马 − черная лошадка. т. е. припря-
танная лошадь. Во времена земельной реформы (относится к революции 1947 года и ка-
сается реформирования системы земельных налогов, системы земельной собственности, 
системы землепользования и т.д [1：917]) арендодатели и богатые крестьяне прятали 
лошадей [13：3218]. Но слово «чёрная лошадка» выступает еще и как метафора. К при-
меру, британский политик и романист Дизраэли в своем романе «Молодой герцог», опу-
бликованном в 1841 году, написал о скачках, в которых участвовала невзрачная черная 
лошадка. На неё совсем не обращали внимания и никак не ожидали, что она пересечет 
финишную черту первой [13：3218-3219]. 

Также как и в русском языке, в китайском языке прилагательное «чёрный» использу-
ется в качестве фамилии – Хэй [1：501]. 
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Кроме этого, ещё имеется такое значение слова «чёрный» – 陷害 «травить кого 
(травля); подкрадываться под кого (подкоп.); рыть (копать) яму кому-то» [13：3215]. 
Например: 我们应该提防坏人的阴谋诡计，不能陷害老实人，不要冤枉好人 (Нам надо 
остерегаться подкупов со стороны недоброжелателей; нельзя травить честных лю-
дей, не трави ни в чем неповинных людей). В китайском языке существует еще много 
слов с таким же значением：黑材料 – черные материалы (обозначает собранную се-
кретную информация о человеке), 黑状(告黑状) – черная форма (анонимная жалоба) 
[13：3219-3222]. 告 – рассказывать, 告状 – жаловаться, подать жалобу, предъявить иск. 
Словосочетание 告黑状 обозначает, что человек анонимно, тайно пожаловался куда то 
(например, в суд) [13：3219-3222]. 黑锅(背黑锅) – 背 (нести на спине), 背黑锅 – неспра-
ведливо страдать, быть обвиненным за чужие проступки [13：3219-3222]. Возможно, 
что все эти «негативные» значения исходят из ассоциации черного цвета с грязью, что и 
было закреплено наглядно в форме иероглифа, как об этом было сказано выше.

Таким образом, мы видим, что одни и те же слова в различных языках могут иметь 
различные значения. Подходы многих ученых к их толкованию также различны. К при-
меру, существует точка зрения, что прилагательное «черный» в русском языке произо-
шло от слова «чернила» (жидкость черного цвета, предназначенная для письма) [6]. По-
сле того как появились синие, красные, фиолетовые и другие цвета чернил, а тем более 
после исключения чернил из широкого употребления, связь между двумя словами была 
утрачена. В китайском же языке прилагательное 黑 (hei) по-прежнему рассматривается 
через средство письма – тушь. Примечательно, что тушь в Китае делается из смеси сажи, 
что упоминалось в цзягувэнь (сравним с русским толкованием черного цвета), и клея 
(см. [3：57]). Тушь и сейчас используется в искусстве каллиграфии и традиционной ки-
тайской живописи – гохуа [6].

Чжан Циньцин и А. И. Головня в статье «Репрезентация системы цветообозначений 
в китайском языке» также писали что, строение лексико-семантической группы «цвета» 
зеркально отражает мифологическую модель строения мира [8]; единицы группы содер-
жат в своей структуре информацию о природно-климатических и культурно-историче-
ских особенностях страны, эксплицируют психосоматические, особенности этноса [8]. 

Опираясь на суждение Чжан Циньцин и А. И. Головни о связи мифологической мо-
дели строения мира с лексико-семантической группой «цвета»，мы дополнительно про-
следим ещё одно значение прилагательного «черный» в китайском языке. Слова, которые 
связаны с прилагательным «черный», обозначают обычно что-то непривлекательное, хи-
трое. Но также чёрный цвет в Китае символически связан с понятием чести. Актёры с 
зачернёнными лицами в китайском театре выступают в ролях достойных и благородных 
героев, например Бао-гонг,Чжан Фэй，Ли Куй и.т.д. Маска – отражение характера лич-
ности, темперамента или конкретного типа героя. Например, герой со строгим характе-
ром, воплощение серьёзности Бао Чжэн из «Оперы про Баогуна», выступает как символ 
могущества, силы, строгости, но строгости справедливой. Также и Чжан Фэй из «Оперы 
про три королевства» («Опера про три королевства» связана по сюжету с романом «Тро-
ецарствие» (三国演义), который входит в состав «четырёх великих произведений» Китая 
(四大名著), или Ли Куй из оперы по роману «Речные заводи» (水浒传) и т.д.

Инь и ян (阴阳 yīn yáng) являются элементами одной из основных концепций древ-
некитайской натурфилософии [5]. Они сформировались на основе древнекитайского 
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народного понимания природы. Древние люди, осознав природу различных противо-
положностей, связывали их с естественными явлениями природы, к примеру, день и 
ночь, лето и зима, верх и низ. Поэтому постепенно, с помощью индуктивного метода 
и сформировалась философская концепция «Инь-Ян». Иероглиф 黑 соотносится с эле-
ментом Инь этой концепци. 黑 – это мрак, темная ночь, он контрастирует с Ян, значение 
которого – «белый», «светлый», «день». День превращается в ночь, но ночь затем снова 
превращается в день. Таким образом, противоположности взаимодействуют. Первона-
чально иероглифы 阳 и 阴 использовали для обозначения местоположения предметов по 
отношению к солнечному свету: если предмет открыт солнцу (т. е. есть свет) – то речь 
идет о ян, если скрыт от солнца (т.е. нет света) – то инь. Прилагательные «черный» и 
«белый» имеют такой же смысл.

Исследователь Цэн Цисюн (曾启雄)，который занимался изучением слов, употре-
бляемых для обозначения цветов, в своей работе «О традициях выражения и значении 
цвета иероглифа 黑» пишет, что в древности слово «черный» означало не только цвет, 
но также использовалось в значении «темный», «несветлый» для выражения некоторых 
понятий, связанных со светом [11].

Ян Шигу (颜师古), великий литератор и учитель времен династии Тан, объяснял 
значение словосочетания «белый день» (白昼), которое появилось в книге «Ханьшу», 
следующим образом: «белый день, день, солнце. Говорящий о белом человек говорит 
не о темном» [11]. Словом «черный» выражается «ночь», а словом «белый» выражается 
день, объясняя то, что черный и белый подразумевают соотношение света и мрака. Опи-
санная в гносеологии ассоциация света и мрака с биномом «инь-ян» и с понятиями «дня» 
и «ночи» связывает с гносеологией (теорией познания) и прилагательные «черный» и 
«белый», и таким образом также включается в процесс формирования концепции Инь-ян 
[11]. Скорее всего, ранее древние люди на основе понятия «день-ночь» и сформировали 
концепцию Инь-Янь, а непосредственное знакомое им разделение суток на день и ночь и 
есть тем самым противостоянием «белого» и «черного». Поэтому, Инь-Ян и имеет соот-
ветствующую цветовую символику: черный и белый цвет. 

Таким образом, мы увидели, что значения прилагательного «чёрный» в китайском и 
русском языках различны. Мы упомянули возможные ситуации употребления данного 
прилагательного, выяснили его значение в концепте «Инь-Ян», проследили взаимос-
вязь между этим концептом и прилагательным «черный» и также описали восприятие 
людьми прилагательного «черный» и концепта «Инь-ян» в контексте китайской культу-
ры. Ведь разные национальности, страны, обычаи, религиозные верования, социальное 
положение каждого человека, пол, возраст, культура, образование – все это влияет на 
различное понимание мира и культуры. И только языки могут продемонстрировать эти 
различные взгляды на мир.
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СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ПРИКМЕТНИКА «ЧОРНИЙ» У КИТАЙСЬКІЙ 
ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ

У статті здійснюється порівняння значень прикметника «чорний» у китайській та 
російській мовах і таким чином демонструється відмінність в інтерпретації зазначе-
ного кольору в двох культурах. Окрім того, завдяки етимологічному аналізу ієрогліфа на 
позначення чорного кольору визначається специфіка культурної інформації, пов’язаної з 
відповідною лексичною одиницею китайської мови. 

Ключові слова: цзяґувень, чжуань, чорний, їнь, ян, значення, інтерпретація.
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SEMANTIC FIELD OF ADJECTIVE «BLACK» IN THE CHINESE AND RUSSIAN 
LANGUAGES

The article deals with the comparison of meanings of adjective “black” in the Chinese and 
Russian languages. The article reveals difference in the interpretation of the adjective in two 
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ДРУЖБА В ПАРЕМІОЛОГІЧНОМУ ФОНДІ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

У статті розглянуто особливості вербалізації концепту FRIENDSHIP в англійській 
мові на матеріалі паремій, які позначають даний концепт. Виявлено когнітивні ознаки 
паремійного представлення концепту FRIENDSHIP. Шляхом когнітивної інтерпретації 
відповідних когнітивних ознак сформульовано основні твердження про даний концепт. 
Представлено структуру паремійного поля концепту FRIENDSHIP в британській лінг-
вокультурі та визначено образні складові концепту.

Ключові слова: дружба, концепт, паремійна зона концепту, твердження, структу-
ра паремійного поля концепту, образна складова концепту.

Концепт «дружба», будучи однією з базових категорій етичної аксіології в свідомості 
людини, об’єктивований в будь-якій мові національно-специфічною та лексико-грама-
тичною парадигмою його мовних реалізацій, стає в один ряд тих ментальних сутностей, 
які відображають духовні цінності етносу. Такі семантичні утворення є ключовими у 
формуванні національної мовної картини світу [Хизова 2005, 3]. Концепт ДРУЖБА є 
одним із ключових для більшості культур світу, оскільки питання, пов’язані з міжособис-
тісними взаєминами, завжди мали і мають першочергове значення в житті суспільства і 
окремої людини зокрема. “Дружба” як фрагмент внутрішнього світу людини, її внутріш-
нього життя в історії розвитку культури та соціуму сприймалася та сприймається як одне 
з основоположних явищ та визнається одним із первинних чинників людських взаємин, 
що відображено і в мовній концептуалізації поняття “дружба” [Хаметова 209, 151].

Даний концепт головним чином простежується у пареміологічному фонді мови, що 
зберігає специфічні риси рутинної свідомості етносу. Пареміологічний фонд відобра-
жає певні культурні установки, еталони і стереотипи. Вивчення даних мовних одиниць 
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дозволяє виділити найбільш ціннісні установки лінгвокультури через призму описувано-
го концепту. Паремії фіксують досвід суспільства, відображають його найбільш важливі 
цінності, транслюють їх з покоління в покоління. Отже, дослідження пареміологічного 
фонду дозволяє розкрити сутність національної свідомості, культурні установки і мен-
талітет соціуму.

Дослідженню концепту в сучасному мовознавстві присвячені розробки багатьох 
науковців: Ю. В. Боднарюк досліджує концепт як складову частину концептосфери у 
мовній картині світу, С. Г. Воркачов цікавиться особливостями культурного концепту 
та значення, Н. Ю. Гаврилова вивчає польову структуру концепту “ДРУЖБА”, Г. А. Гу-
барєва займається проблемами вербалізації концепту ДРУЖБА в Інтернет-комунікації, 
Н. Ю. Толчина досліджує особливості репрезентації концепту дружба в розмовному мов-
ленні, М. Ф. Хаметову цікавлять національно-культурні особливості концепту “ДРУЖ-
БА” в англомовній картині світу та ін.

Актуальність даного дослідження визначається постійним інтересом до концепту 
ДРУЖБА, його важливістю в системі цінностей людини та зумовлюється потребою в 
аналізі цього лінгвокультурного концепту на матеріалі пареміологічного фонду англій-
ської мови. Сьогодні все більше визнання отримує антропоцентрична наукова парадиг-
ма. Антропоцентризм є основною ознакою пареміологічних одиниць. У зв’язку з чим 
центральною фігурою в пареміях завжди виступає людина в своїх різних проявах. Здат-
ність паремій відтворювати ціннісні пріоритети суспільства дозволяє використовувати 
їх для опису концепту, адже саме в пареміях відображаються ціннісні уявлення про на-
вколишній світ суспільства. Обраний нами для дослідження концепт важливий не лише 
в англомовній культурі, а й у всьому світі, що підкреслює його універсальний характер в 
міжкультурної комунікації.

Мета даної статті полягає у дослідженні особливостей вербалізації концепту ДРУЖ-
БА в англійській мові, на матеріалі паремій, які позначають даний концепт, виявлені його 
семантичного наповнення у пареміологічному фонді сучасної англійської мови. Відповід-
но до мети дослідження в роботі ставляться наступні завдання: виявити семантичне на-
повнення даного концепту у пареміологічному фонді сучасної англійської мови; описати 
польову структуру паремійного поля концепту; встановити образний складник концепту.

 Об’єктом нашого дослідження є концепт “FRIENDSHIP” в англомовній картині сві-
ту, а предмет – паремії, які об’єктивують даний концепт. Матеріалом для дослідження 
послужили близько 250 англійських паремій, відібраних із паремійних словників, добі-
рок, довідників, фразеологічних словників.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в аналізі польової структури па-
ремійної зони концепту “ДРУЖБА”, виділені образних ознак, що формують структуру 
концепту “ДРУЖБА” у пареміологічному фонді сучасної англійської мови.

Виклад основного матеріалу. Найбільш сильно національно-культурні особливості 
концепту виражаються в пареміях, які дають коротке образне уявлення про традиційні 
цінності і погляди, засновані на життєвому досвіді народу. Дружити люди починають на 
ґрунті схожих інтересів, основних ціннісних орієнтацій і способу життя, і це важливий 
факт в людських відносинах.

Аналіз семантики паремійних одиниць, що концептуалізують поняття “дружби”, 
дозволив реконструювати паремійні смисли, закодовані в мовній свідомості англійців. 
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Важливим етапом було зведення паремійних смислів (семантичних ознак), які виявля-
ються шляхом аналізу семантики мовних одиниць, до одного узагальненого смислу та 
формулювання відповідних “тверджень про концепт” – настанов свідомості, що форму-
ють у тій чи тій культурі зміст концепту [Попова, Стернин 2007, 202; Стернин 2001, 59 – 
62]. Дослідженням паремійної зони концепту стала реконструкція його паремійної зони 
як польової структури, що передбачив опис виявлених когнітивних ознак, які вербалізу-
ють певне когнітивне твердження і впорядкування їх за польовими зонами, в результаті 
чого було виділено ядро, ближню та дальню периферії паремійної зони концепту. Мо-
делювання паремійної зони концепту як польової структури проведено за зменшенням 
кількості паремій, що представляють у них ті чи інші смисли.

До ядра англійського паремійного поля (43,9 % загальної кількості англійських паре-
мій, які вербалізують поняття friendship) входять три твердження:

Важливість друзів у житті. Дружба невід’ємна частина нашого життя; без дружби 
життя неповноцінне, тому що друзі є невід’ємною частиною нашого життя. Без дружби 
життя було б сірим і не виразним: The greatest healing therapy is friendship and love; To 
have a friend and be a friend is what makes life worthwhile;The greatest sweetener of human 
life is friendship. To raise this to the highest pitch of enjoyment, is a secret which but few 
discover; Friends are special, treasure them; A life without a friend ends in death without a 
witness; Friendship is the source of the greatest pleasures, and without friends even the most 
agreeable pursuits become tedious.

Риси дружби. З невеликим відривом можна виділити другу за кількістю паремій 
групу, до якої відносяться паремії, що характеризують ті риси, які необхідні для дружби: 
A friend is someone who gives you total freedom to be yourself; The secret to friendship is be-
ing the good listener; Confi dence is the only bond of friendship; A true friend is someone who 
accepts your past, supports your present, and encourages your future; A good friend will help 
you move, a best friend will help you move a dead body; There can be no friendship where 
there is no freedom. Friendship loves a free air and will not be fenced up in straight and nar-
row enclosure.

Підтримка. Такий важливий компонент “Дружби” як підтримка і допомога в англій-
ській мові підкреслюється за допомогою наступних висловів: A friend is one who walks 
in when the rest of the world walks out; A friend is someone who can see the truth and pain in 
you even when you are fooling everyone else; A friend is the one who comes in when the whole 
world has gone out; Friends are the best to turn to when you’re having a rough day; Support 
your friend, even if you don’t support their situation.

Ближню периферію (31,2 %) складають паремії, які підпадають під такі пояснення:
Дружелюбність. У дружніх взаєминах велику роль відіграють тактовність, добро-

зичливість, повага, дбайливе ставлення до друга, хто піклується про нас. Англійські па-
ремії наголошують на важливості дружелюбного ставлення до друга; демонструють го-
товність прийти на допомогу без зволікань [Грущак 2015, 173]ь4 man that has friends must 
show himself friendly; A good friend never offends; When friend asks, there is not tomorrow; A 
true friend freely, advises justly, assists readily, adventures boldly, takes all patiently, defends 
courageously, and continues a friend unchangeably; Man’s best friend is one who wishes well 
to the object of his wish for his sake, even if no one is to know of it; Reprove your friend in 
secret and praise him openly.
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Необхідність сприйняття друга таким, яким він є, разом з його вадами, недоскона-
лостями, перевагами в не порівнюючи з іншими. Друзі не повинні намагатися змінювати 
один одного та змушувати дивитися на речі під іншим кутом зору. Чим більше друзі 
будуть проводити час один з одним, тим менше будуть ідеалізувати один одного, і тим 
більше вони будуть приймати один одного такими, яким вони є насправді. Ось що озна-
чає бути дійсно справжнім другом: Friendship is when people know all about you but like 
you anyway; A true friend is one who thinks you are a good egg even if you are half-cracked; A 
friend is one who overlooks your broken fence and admires the fl owers in your garden; A friend 
is one who knows you as you are, understands where you’ve been, accepts what you have, and 
still allows you to grow.

Схожість. Немалу роль у початку дружніх відносин відіграє схожість. Це можна по-
яснити тим, що легше досягти взаєморозуміння із тими, хто має схожі із нашими погляди 
на життя, хто має подібний характер та вдачу [Грущак 2015,

173]. Справжніх друзів об’єднує спільний внутрішній світ, спільні настрої, почуття 
та переживання, подібні чи навіть тотожні бажання, поривання та прагнення: A friend is 
one soul in two bodies; Friendship is one mind in two bodies; True friends do not judge each 
other, they judge people together;A friend is one who dislikes the same people you dislike; To 
desire the same things and to reject the same things constitutes true friendship; A man is known 
by his friends.

Випробовування часом, труднощами. Дружба вимагає часу та випробувань для 
переходу до зрілого етапу розвитку відносин, для того, щоб стати дійсно справжньою. 
У процесі перевірки дружби більшу роль відіграє не стільки час, як випробування не-
щастям та бідою: A friend is never known till needed; Friends become known when there is 
trouble; Prosperity makes friends, and adversity tries them; Misfortune shows those who are 
not really friends; A sure friend is known in unsure circumstances; Hard times will always 
reveal true friends; Before you make a friend eat a bushel ofsalt with him.

Аналіз мовного матеріалу показує, що перевірити друга можна лише в важкій ситуа-
ції. Досить велика кількість англійських паремій відзначає той факт, що справжній друг 
залишиться допомогти до кінця, а несправжній зрадить не замислюючись.

Фальшива дружба. Національною маркованістю відзначаються також паремії, у яких 
виражена несправжність дружби. Несправжня дружба – це «використання» один одного 
або когось одного з партнерів дружби у власних інтересах, не зважаючи на інтереси і ба-
жання свого друга: No person is your friend who demands your silence, or denies your right to 
grow; Fake friends are like shadows. They follow you in the sun, but leave you in the dark; Some-
one who smiles too much with you can sometime frown too much with you at your back; Better to 
have an enemy who slaps you in the face than a friend who stabs you in the back.

Дальня периферія (17,3%) представлена такими поясненнями:
Втрата дружби. Серед англійських паремій зустрічаємо й такі, що відображають 

причинно-наслідкові аспекти втрати дружби, до прикладу, одруження: прихід до влади:; 
порада: То lose a friend, advise him. Кінець

дружніх стосунків також може настати як наслідок позичання грошей [Грущак 2015, 
174]: Lend your money and lose your friend; A friend married is a friend lost; When I lent I 
had a friend; when I asked he was unkind; A friend in power is a friend lost:; Before borrowing 
money from a friend, decide which you need most.
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Аналіз даних паремій наочно показує, що, займаючи гроші в борг і не повертаючи їх 
вчасно, можна зруйнувати ту щиру довіру, яка існує між друзями.

Вибір друзів. Ще однією перевагою дружніх стосунків є те, що друзів, на відміну 
від родичів, ми можемо вибирати самі: God sends us our relatives, but we can choose our 
friends; Choose your friends wisely-they will make or break you; Friends are the family you 
choose; Fate chooses your relations, you choose your friends; Choose the friends like the 
books, few but choice.

Друг – ворог. Паремії, які негативно характеризують дружбу, прирівнюючи друга до 
ворога: Friends are thieves of time; Treat a friend as if he might become a foe; An open foe 
may prove a curse, but a pretended friend is worse; A hedge between keeps friendships green.

При аналізі образної складової досліджуваного концепту в англійській пареміології 
виявляється великий пласт лексики, в якій номінації дружби виступають в переосмис-
леній формі. Вони характеризуються різноманіттям різних образів, покладених в основу 
найменувань.

Виділені образи можна розбити на кілька груп залежно від ознаки, закладеного в 
основу перенесення. Так в основу перенесення були закладені:

Антропоморфні ознаки. Наявність антропоморфних ознак у концепті дружба свід-
чить не тільки про те, що людина сприймає світ через себе, а й наділяє її тими рисами, 
які має сама: A friend is a heart, you cannot survive without it; When friendship disappears 
then there is a space left open to that awful loneliness of the outside world which is like the 
cold space between the planets. It is an air in which men perish utterly; True friendship brings 
sunshine to the shade, and shade to the sunshine; True friendship comes when silence between 
two people is comfortable.

Біоморфні ознаки концепту містить ознаки дерева, насіння, фрукту, квітки, росли-
ни: True friendship is a plant of slow growth, and must undergo and withstand the shocks of 
adversity, before it is entitled to the appellation; But friendship is the breathing rose, with 
sweets in every fold; Our friendship is like a fl ower that seed is planted deep and real blooms 
with sunshine and shower and will never wither if gives great care; A new friendship is like an 
unripened fruit – it may become either an orange or a lemon.

Предметні ознаки досліджуваного концепту представлено підгрупами гроші, ліки 
і артефакт. Дружба – це щось необхідне і цінне, до чого прагне людина, тому вона може 
бути представлена в образі майна.

Окрема підгрупа ознак концепту friendship є виразом когнітивної моделі friendship – 
гроші, яка підтверджує, що дружбу можна так само легко втратити, як і гроші: Friendship 
is like money, easier made than kept; Friendship is like a bank account. You can’t continue to 
draw on it without making deposits.

Когнітивна модель дружба – ліки стверджує, що їх відсутність у житті людини рівно-
сильна хворобі тіла: Friendship is the medicine for all misfortune, but ingratitude dries up the 
fountain of all goodness; The greatest healing therapy is friendship and love.

Когнітивна модель дружба – артефакт підтверджує, що дружба є продуктом творчос-
ті та діяльності людини. В результаті аналізу вдалося виділити наступні артефактні ме-
тафори: дружба – інструмент, дружба – книга, дружба – корабель, дружба – стіна, друж-
ба – дзеркало, дружба – горщик золота, дружба – укриття, дружба – золота нитка та ін.: 
Friendship is the pot of gold at the end of the rainbow; Friendship is a cozy shelter from life’s 
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rainy days; Friendship is the golden thread that ties the heart of all the world; Friends should 
be like books, easy to fi nd when you need them, but seldom used; Friendship is like welding 
iron to iron; Friendship is like a violin. The music may stop now and then, but the strings will 
last forever.

Гастрономічні ознаки. Асоціація дружби з їжею представляється розвитком сприй-
няття дружби як продукту, який засвоюється і дає енергію.

Модель “дружба – продукт” підтверджує необхідність дружби в житті людини. Га-
строномічна метафора впорядковує знання про концепт дружба в термінах вихідної кон-
цептуальної сфери “кухня”, до якої “відносяться найменування продуктів харчування, 
гастрономічних страв і їх інгредієнтів, напоїв”.

У роботі виділені гастрономічні ознаки концепту дружба, що вона може мати сма-
кові якості: солодка; може виступати продуктами харчування: вино, бекон, м’ясо, чай, 
пиріг, кава, цукор, вершки: Friendship is always a sweet responsibility, never an opportunity; 
Friendship is the wine of life; Our friendship is like a cup of tea... a special blend of you and 
me; Friends are the bacon bits in the salad bowl of life; Old friendships are like meats served 
up repeatedly, cold, comfortless, and distasteful; Friendship is like the hot coffee. This makes a 
perfect blend like you and me. If I am the coffee then you are the sugar.

У процесі аналізу було виявлено просторові ознаки, де дружба порівнюється з по-
дорожжю, що підкреслює такі смислові компоненти концепту «дружба», як континуаль-
ність: Friendship is like a journey, a journey to a place so new, a place you never seen before, 
a place where everything is true. A place where a whole new you begins and never ends; 
Friendship is a long journey through the hills and valleys of life; A true friendship is a journey 
without an end;

В англійській мовній картині світу дружба також представлена ознаками стихій: 
вода, вогонь, повітря і земля. Стихія води як джерело метафоризації дружби вводить 
в мову метафори дружба – річка: Friendship that fl ows from the heart cannot be frozen by 
adversity, as the water that fl ows from the spring cannot congeal in winter; Friendship fl ows 
in two directions: You must give as well as receive; дружба – море: Friendship is like the 
sea, you can see the beginning but you can’t see the end\ дружба – океан: Our friendship is 
an ocean, stretching far and wide, never ending and fi lled with memories that last a lifetime.

Найменшими за кількістю ознак в структурі концепту дружба представлена стихіями 
земля, повітря, вогонь: A friendship is like sand in your hand: if held loosely in the palm of 
your hand, it stays there, but as soon as you close your hand tightly, it slips through your fi n-
gers; Friendship is like a rainbow between two hearts; The light of friendship is like the light 
of phosphorus, – seen plainest when all around is dark. 

Висновки. Аналіз англійських паремій дозволяє зробити такі висновки.
У семантиці англійських паремій з компонентом дружба основна увага акцентова-

на на важливості дружби у житті людей. Так як дружба є невід’ємним компонентом у 
житті англійців, у пареміях прослідковуються необхідні складники справжньої дружби, 
де переважає зображення важливості дружніх стосунків, а такі ознаки як готовність до-
помагати, щирість, вірність, поділ спільних інтересів та дружелюбності визначаються 
найважливішими рисами дружби. Але й справжня дружба вимагає верифікації, про що й 
свідчить, хоч і незначний, але переконливий слот, що дружба повинна витримати пере-
вірку часом та труднощами. Однак, всупереч наявності в народній англійській культурі 
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великої кількості паремій, які показують дружбу лише у найкращому світлі трапляються 
паремії з негативною конотацією, в яких реалізуються причинно-наслідкові втрати друж-
би, фальшивість дружби та лицемірство друга, який може залишити у важку хвилину.

Під час аналізу було виявлено, що більшість досліджених паремій мають позитивну ко-
нотацію (82.1%), найменше зустрічаються паремії, які мають негативну конотацію (17.9%).

Структуру досліджуваного концепту утворюють також образні ознаки, до яких від-
носяться антропоморфні, зооморфні, вегетативні, стихійні, просторові, предметні, гастро-
номічні. У структурі концепту дружба найбільш частотні біоморфні, гастрономічні, пред-
метні та антропоморфні ознаки. Найменш актуальна для дружби група ознака простору.

Перспектива подальших досліджень полягає в дослідженні паремійного представ-
лення концепту “ДРУЖБА (FRIENDSHIP)” в українській мові та зіставлення польових 
структур паремійної зони концепту в українській і англійській лінгвокультурах, що до-
зволить реконструювати когнітивну свідомість двох етносів на певному етапі розвитку.
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 ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА ДРУЖБА В  ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОМ ФОНДЕ 
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В статье рассматриваются особенности вербализации концепта FRIENDSHIP в 
английском языке на материале паремий, которые обозначают данный концепт. Выяв-
лено когнитивные признаки паремийного представления концепта FRIENDSHIP. Путем 
когнитивной интерпретации соответствующих когнитивных признаков сформулиро-
ваны основные утверждения о концепте. Представлена структура паремийного поля 
концепта FRIENDSHIP в британской лингвокультуре и определена образная составля-
ющая концепта.
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VERBALIZATION OF THE CONCEPT FRIENDSHIP IN THE PAROEMIA FUND 

OF THE ENGLISH LANGUAGE
The article deals with verbalization peculiarities of the concept FRIENDSHIP in the Eng-

lish paroemia fund. By means of cognitive interpretation of proper cognitive attributes, the 
main statements on the concept have been formulated. The structure of paroemia fi elds and the 
fi gurative components of the concept FRIENDSHIP have been represented.

Key words: friendship, concept, paroemia zone of the concept, statement, structure of 
paroemia fi eld of the concept, fi gurative components.
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ПОНИМАНИЕ МЕТАФОРИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА 
В РУССКОЙ ЛИНГВОМЕТАФОРОЛОГИИ

В статье рассматривается одно из базовых понятий русской лингвометафороло-
гии – метафорическая картина мира. В связи с тем, что лингвистическая метафороло-
гия, активно разрабатываемая преимущественно на материале русского языка, сфор-
мировалась как самостоятельная отрасль языкознания лишь в начале XXI в., проблема 
метафорической репрезентации действительности в языке стала одной из ее ключевых 
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проблем, а понятие метафорической картины мира до настоящего времени не имеет 
однозначного понимания. Представлен анализ разных точек зрения на данный феномен. 

Ключевые слова: метафора, метафорическая номинация, метафорика, метафори-
ческая картина мира.

 
Метафора на протяжении более двух тысячелетий является одним из важнейших 

исследовательских объектов. Во второй половине XX в. учение о метафоре получило 
активное развитие в разных научных отраслях – философии, психологии, социологии, 
культурологии, литературоведении, лингвистике, в связи с чем в 1990-е гг. сформирова-
лось «общее направление изучения метафоры, названное метафорологией» [3: 5]. Иссле-
дование метафоры в лингвистике, осуществляемое в семасиологическом, ономасиоло-
гическом, лексикологическом, лингвостилистическом, психолингвистическом, лингво-
культурологическом, лингвокогнитивном и других аспектах, привело к возникновению в 
начале ХХІ в. лингвометафорологии [5: 68], одним из базовых понятий которой является 
метафорическая картина мира.

Понятие картины мира, как известно, относится к основным понятиям, выражаю-
щим специфику человеческого бытия. По поводу возникновения самого термина «кар-
тина мира» высказываются разные мнения. Одни ученые (П. С. Дышлевый, В. Н. Ми-
хайловский, О. В. Ртищева, Ю. И. Светов и др.) считают, что он появился в философии 
и связан с работами Л. Витгенштейна. Другие (Ж. А. Вардзелашвили, А. Е. Забавников, 
И. М. Фесенко, Г. З. Шараева и др.) полагают, что понятие картины мира возникло в фи-
зике и было введено в научный обиход Г. Герцем. В русское языкознание данное понятие 
вошло в 1970-е гг. благодаря работам Г. А. Брутяна и Ю. Н. Караулова [4: 12]. В современ-
ных исследованиях предлагаются разные дефиниции картины мира: те или иные пред-
ставления человека о каких-либо явлениях действительности, которые сформировались 
у него в результате его жизненного опыта (Р. А. Будагов); сокращенное и упрощенное 
отображение всей суммы представлений о мире внутри данной традиции (В. Н. Топоров, 
Т. В. Цивьян); «сетка координат», при посредстве которой люди воспринимают действи-
тельность и строят образ мира, существующий в их сознании (А. Я. Гуревич) и др., т. е. 
общим является понимание ее как совокупности представлений человека о реальности. 

В имеющихся по данной проблеме работах (Ж. А. Вардзелашвили, Г. Д. Гачев, 
В. П. Даниленко, П. С. Дышлевый, С. В. Зенин, Е. Л. Мосунов, К. О. Погосова, В. С. Сте-
пин и др.) выделяются разные типы картин мира: научная, философская, религиозная, ми-
фологическая, художественная, концептуальная, языковая и др. Как отмечается исследова-
телями, деление картины мира на разные виды относительно условно и вызвано в большей 
мере потребностью в специальном научном исследовании фрагментов картины мира как 
таковой. Так, в исследованиях последних десятилетий (Ю. Д. Апресян, Н. Д. Арутюнова, 
А. Вежбицкая, Е. С. Кубрякова, В. Н. Телия, А. Д. Шмелев и др.) одним из приоритет-
ных направлений является разработка теории языковой картины мира. Понятие языковой 
картины мира восходит, как известно, к идеям В. Гумбольдта, Э. Сепира и Б. Уорфа, а в 
научный обиход оно было введено Л. Вайсгербером [4: 14]. В современной лингвистике 
термин «языковая картина мира» понимается неоднозначно: совокупность представлений 
о мире, заключенных в значении разных слов и выражений данного языка, складываю-
щаяся в некую единую систему взглядов и предписаний, которая в той или иной степени 
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разделяется всеми носителями данного языка (Ю. Д. Апресян, А. Д. Шмелев); историче-
ски сложившаяся в обыденном сознании данного языкового коллектива и отраженная в 
языке совокупность представлений о мире (А. А. Зализняк) и др. Следовательно, языковая 
картина мира – это сложившаяся в сознании определенного лингвокультурного сообще-
ства и отраженная в языке совокупность представлений о мире.

Языковая картина мира включает в себя метафорическую картину мира как способ 
образной репрезентации действительности. Языковая картина мира этноспецифична, 
так как «отражает особый способ мировидения, присущий данному языку и отличаю-
щий его от ка ких-либо других языков» [1: 4], и, соответственно, метафорика языка во 
многом оригинальна для каждого лингвокультурного сообщества. Метафорическая кар-
тина мира того или иного народа представляет собой результат осмысления и отражения 
действительности, позволяющий запечатлеть национально-культурное богатство образ-
ных средств языка. «В ней фиксируются и суммируются метафорические номинации, 
накапливаемые этно сом в ходе его исторического развития, обнаруживая некоторую сте-
реотипность национального образного мышления» [4: 19].

Понятие метафорической картины мира вошло в научный обиход лишь в нача-
ле ХХІ вв. (Г. Н. Скляревская, Ж. А. Вардзелашвили, З. Ю. Петрова, З. И. Резанова, 
Ю. В. Кравцова и др.), поэтому до настоящего времени наблюдается неоднозначность 
его толкования. Так, З. И. Резанова, Н. А. Мишанкина, Д. А. Катунин [6; 7] рассматрива-
ют метафорическую картину мира как фрагмент языковой картины мира, которая явля-
ется воплощением «особого способа ментально-языкового членения действительности, 
объективированного в структурах внешней языковой формы, прежде всего в грамматике 
языка и его лексиконе» [6: 29]. Как отмечают ученые, «при моделировании метафориче-
ских фрагментов языковой картины мира выявляется, во-первых, значимость всех эле-
ментов семантической структуры метафорической номинации в процессах лингвоког-
нитивного миромоделирования: 1) результирующий образ, собственно метафорическое 
значение; 2) отсылочный образ, прямое номинативное значение, источник метафориче-
ского образа; 3) аспект соотнесения исходного и результирующего значений), во-вторых, 
важность учета модельного, типового характера метафорического именования в его 
обусловленности когнитивными структурами» [6: 29]. Авторы данной концепции под-
черкивают относительную самостоятельность «компонентов метафорического имени», 
что дает возможность моделировать метафорические фрагменты языковой картины мира 
через обособленное описание миромоделирующего потенциала прямых номинативных 
значений (оснований метафорического уподобления) и результативных значений мета-
форических номинаций. «Оба подхода позволяют выявить метафорические фрагменты 
языковой картины мира, завершаясь выявлением систем метафорических моделей, од-
нако при этом основанием их систематизации в первом случае является концептуальная 
общность прямых номинативных значений, оснований метафорических переносов, во 
втором – отнесенность метафорических номинаций к какому-либо концепту» [6: 30]. 
Метафорическая картина мира воссоздается путем извлечения переносных (метафори-
ческих) значений из толковых словарей. 

Г. Н. Скляревская считает, что метафо рика языка создает не фрагмент языковой кар-
тины мира, а запол няет все ее пространство [9: 77]. Ж. А. Вардзела швили также полагает, 
что метафорическая картина мира с некото рыми лакунами покрывает все семантическое 
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пространство языка и, налагаясь на языковую картину мира, почти полностью совпада-
ет с ней [2: 178]. «Рассмотрение всего корпуса метафорических номинаций отдельного 
языка позволяет сделать вывод, что классифицированная совокупность метафорических 
номинаций автономного и неавтономного типа дает возможность экстраполировать дан-
ную совокупность за пределы традиционной языковой картины мира и выстроить новую 
парадигму – метафорическую картину мира как упорядоченную систему образов, ас-
социаций, коннотаций, узаконенных языком как арсенал его выразительности» [2: 98]. 
Метафорическая картина мира, согласно рассматриваемой концепции, воссоздается по-
средством построения тематической сетки лексики, способной к вторичной (метафори-
ческой) номинации.

А. П. Чудинов отмечает, что метафорическая картина мира – «это своего рода систе-
ма метафорических полей, свойства которой во многом аналогичны свойствам системы 
лексико-семантических по лей» [10: 38], хотя такая трактовка, по сути, дублирует тол-
кование данного явления Г. Н. Скляревской, которая и ввела поня тие метафорического 
поля, существующего наряду с функциональ но-семантическим полем и обладающего 
всеми его свойствами. 

Ю. В. Кравцова трактует метафорическую картину мира как фрагментарную про-
екцию языковой картины мира, как совокупность об разных аналогово-ассоциативных 
представлений о мире, сущест вующих в национальном сознании данного этноса или ин-
дивидуума и эксплицируемых в языке [4: 17]. Она считает, что метафорическую картину 
мира не следует рассматривать как фрагмент язы ковой картины мира, так как процесс 
метафоризации охватывает семантическое пространство языка в целом, а не отдельную 
его часть. Кроме того, ученый не соглашается и с тезисом о наложении метафориче-
ской картины на языковую и поч ти полном с ней совпадении, потому что это практиче-
ски приводит к отождествлению двух картин мира. Ю. В. Кравцова обосновывает свою 
точку зрения следующим образом. «Во-первых, с позиций лексической семантики, если 
условно разделить все лексические значения на прямые и переносные, метафорические 
значения являются проекци ей соответствующих прямых, – при этом в метафоризации 
участву ют уже имеющееся в языке значение и вызванное им аналоговое или ассоциа-
тивное представление о тех или иных реалиях носителей языка. <...> Во-вторых, с точки 
зрения грамматической семантики способностью к метафоризации обладает значитель-
ная часть полнозначных слов (существительных, прилагательных, глаголов, реже – при-
частий, деепричастий, наре чий). В-третьих, в когнитивном плане при создании метафо-
ры неко торые свойства области источника проецируются в область цели и проявляются 
в языке в качестве метафорических следствий. Поэтому считаем, что метафорика языка 
представляет собой некое самостоятельное образование – метафорическую систему, 
спроецированную языком не полностью, а фрагментарно» [4: 16–17]. Таким образом, 
как отмечает автор, совокупность язы ковых метафор, составляющая метафорическую 
картину мира этноса, с одной стороны, «как бы противопоставлена языко вой (условно 
говоря, неметафорической) картине мира», а с другой – входит в ее состав. Данная кон-
цепция представляется наиболее обоснованной.

В. В. Рожков также выделяет в языковой картине мира метафорическую и неметафо-
рическую картины мира. «Эти картины мира соотносятся по способу своего выражения: 
в метафорической картине мира ведущим средством концептуализации, объективации 
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концептов является метафора. <...> На наш взгляд, метафорическая и неметафорическая 
картины мира соотносятся как часть и целое, то есть находятся в партонимических от-
ношениях» [8: 38]. Однако, по нашему мнению, обе картины мира (метафорическая и 
неметафорическая) в таких отношениях находятся с общенациональной языковой кар-
тиной мира, в состав которой они непосредственно входят. 

На основе анализа лингвистической литературы по данной проблеме и с учетом 
существующих точек зрения на метафорическую картину мира можно выделить 
следующие ее признаки: 1) объективность (отражение коллективного образного 
мировосприятия); 2) иерархизация информации об окружающем мире и выделе-
ние глав ного в объективной информации (формирование метафорических полей); 
3) структурированность, отражающая доминирующие и периферийные образные 
(метафорические) представления народа о мире; 4) многоаспектность взаимоот-
ношений данного народа с миром и многообразие путей (направлений метафориза-
ции) образно-метафорического его воплощения; 5) обусловленность коллективного 
отношения к миру и его метафорической репрезентации в языке национальными, 
социальными, духовными ценностями данного народа; 6) детерминированность 
выбора лексических средств для создания метафор, характеризующих те или иные 
объекты действительности, особенностями коллективного восприятия окружаю-
щего мира; 7) относительная стереотипность образного восприятия мира; 8) от-
крытость (способность к пополнению метафорического состава языка).

Таким образом, метафорическая картина мира того или иного народа представляет 
собой совокупность сложившихся в данной лингвокультуре образных представлений об 
окружающей действительности и содержит все метафорические номинации, накапли-
ваемые языком в ходе его исторического развития. Существующие в русской лингвоме-
тафорологии взгляды на понятие метафорической картины мира и его соотношение с 
понятием языковой картины мира не взаимоисключают друг друга, а способствуют бо-
лее глубокому раскрытию сущности этого сложного явления. Дальнейшие исследования 
в данном направлении позволят дать комплексное описание метафорической картины 
мира как одного из основных понятий лингвометафорологии. 
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РОЗУМІННЯ МЕТАФОРИЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ В РОСІЙСЬКІЙ 
ЛІНГВОМЕТАФОРОЛОГІЇ

У статті розглядається одне з базових понять російської лінгвометафорології – ме-
тафорична картина світу. У звя’зку з тим, що лінгвістична метафорологія, яка актив-
но розробляється переважно на матеріалі російської мови, сформувалася як самостійна 
галузь мовознавства лише на початку XXI ст., проблема метафоричної репрезентації 
дійсності в мові стала однією з її ключових проблем, а поняття метафоричної картини 
світу досі не має однозначного розуміння. Подано аналіз різних точок зору на даний 
феномен. 

Ключові слова: метафора, метафорична номінація, метафорика, метафорична 
картина світу.

Syao V., PhD student
Dragomanov national pedagogical university, Kiev 

UNDERSTANDING METAPHORICAL PICTURE OF THE WORLD IN RUSSIAN 
LINGUISTIC METAPHOROLOGY

The article considers one of the basic concepts of Russian linguistic metaphorology – a 
metaphorical picture of the world. Due to the fact that linguistic metaphorology, actively devel-
oped predominantly in the Russian language, was formed as an independent branch of linguis-
tics only at the beginning of the XXI century, the problem of metaphorical representation of the 
world in language has become one of its key problems, and the notion of metaphorical picture 
of the world has not got defi nite understanding up to the present time. The analysis of different 
points of view on this phenomenon is presented. 

Key words: metaphor, metaphoric nomination, metaphors, metaphorical picture of the 
world.
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ТЕМПОРАЛЬНІ ПРИЙМЕННИКИ У ПАМ’ЯТКАХ СТАРОУКРАЇНСЬКОЇ 

МОВИ XVII – XVIII СТ. 

У статті основну увагу зосереджено на темпоральних прийменниках, що форму-
ють групу синонімічних прийменниково-субстантивних комплексів зі значенням одно-
часності неточно означеної тривалості неповторюваної дії. Визначено структурні 
й семантичні особливості відповідних темпоральних прийменниково-субстантивних 
комплексів, зафіксованих у пам’ятках української мови XVII – XVIII ст. 

Ключові слова: темпоральні прийменники, прийменниково-субстантивний комп-
лекс, модель прийменниково-субстантивного комплексу. 

Важливим питанням сучасної мовознавчої науки є дослідження специфіки мовного 
вираження темпоральної семантики. Час є однією з об’єктивних форм існування реаль-
ності, яка виявляється у тривалості буття та існуванні явищ і предметів. Характеристика 
часових понять передбачає аналіз засобів їх вербалізації, у тому числі й прийменників. 
І.Р. Вихованець виділяє 38 темпоральних прийменників у сучасній українській літера-
турній мові, які поділяються на ряд семантичних різновидів і в поєднанні з субстантивом 
використовуються на позначення неозначеної одночасності, означеної одночасності, не-
диференційованої різночасності, часової наступності, часової попередності, початкової 
часової межі та кінцевої часової межі тощо [1: 139; 2: 217]. 

Мета – на матеріалі пам’яток української мови ХVII – XVIII ст. зі Східного Полісся 
простежити функціонування темпоральних прийменників у прийменниково-субстан-
тивних комплексах на позначення одночасності неточно означеної тривалості непо-
вторюваної дії. 

Як відомо, за час гетьманування Д.І. Многогрішного, І.С Мазепи, П.Л. Полуботка, 
К.Г. Розумовського північне Лівобережжя, зокрема території Ніжинського, Стародуб-
ського та Чернігівського полків з гетьманськими резиденціями в Батурині та Глухові, 
стало центром не лише політичного, а й культурного життя. Східне Полісся, яке виразно 
репрезентує мовні особливості української літературно-писемної практики та діалектної 
мови XVІI–XVІІІ ст., історично пов’язане з чималою кількістю писемних джерел, різних 
за функціональними та стильовими особливостями. 

Прийменниково-субстантивні комплекси, що позначають одночасність означеної 
тривалості, указують на відрізок часу, повністю охоплений дією, подією чи явищем [1: 
142]. Детальний аналіз семантики одночасності означеної тривалості здійснюється за 
додатковою ознакою – точний/приблизний час дії. Визначення точного чи приблизного 
часу дії здійснюється лише в межах неповторюваної одночасності. 

Семантика одночасності неточно означеної тривалості неповторюваної дії представ-
лена переважно прийменниково-субстантивними комплексами таких моделей: около 
(коло)+Sgen; через (чрезъ, през)+Nacc; в(ъ)+Sacc; на+Sacc; с(ъ)+Sgen; зъ (съ) +Sacc; под(ъ)+ 
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Sacc; болше (болшъ) +Sgen, що характеризуються певними структурними й семантичними 
особливостями. 

Значення неточно окресленого, приблизного відрізку часу в досліджуваних пам’ятках 
XVII – XVIII ст. репрезентовано продуктивним прийменниково-субстантивним комплек-
сом моделі около (коло)+Sgen, субстантивний компонент якого виражений іменниками на 
позначення умовних часових понять: Виехал я з Глухова около полночи (1735, ДМ4: 9); 
День былъ хмарний, зъ силною метелицею, которая около подня и перестала (1735, 
ДМ4: 7). Залежно від наповнення субстантивного компонента, цей прийменниково-суб-
стантивний комплекс позначає приблизну тривалість, пов’язану із точковою локалізова-
ністю позначуваної дії, указуючи на незначний проміжок часу, наближений до певного 
моменту: А около первого числа марта уже и кромѣ зезду такого татаре отъ походу 
удержатися мусятъ (1687, УМ: 527); около 10-го часу пріехали въ Бубни (1731, ДМ3: 86); 
Поехали ноччю и приехали в Глухов около полуночѣ (1736, ДМ4: 80); День былъ хмарен 
и около полдня дожчь з сильним громом (1740, ДМ4: 369). З метою уточнення часового 
моменту цей комплекс може поєднується з прийменниково-субстантивним комплексом 
моделі з(ъ)+Sgen, утворюючи двокомпонентну структуру (модель около+Sgen + з(ъ)+Sgen): 
Родитель мой пріехалъ въ Роменъ, въ ночѣ, год. зъ полночи около другой (1725, ДМ1: 
187); позно уже, около 8-го часа з полдня (1738, ДМ4: 206). 

Значення точно не визначеної (приблизної) тривалості певного відрізка часу, що ві-
дображає інтервальну локалізованість позначуваної дії, виражають: 

 прийменниково-субстантивний комплекс моделі около (коло)+Sgen: сказивалъ п҃нъ 
старій, что развѣ около нɛдɛлѣ тіе дѣла око(н)ча(т)ся и ста(р)шина роз(ъ)езди(т)ся 
начнɛ(т) (1735, ПЛ: 72); 

 прийменниково-субстантивний комплекс моделі через (чрезъ, през)+Sacc, суб-
стантив якого поширений ад’єктивним компонентом (переважно неозначено-кількісним 
числівником): Федор Бурмаченко и Борис Бурмаченко, иж будучи позосталис по отцови 
своему и през час немалый будучи жили из собою и робили до купы заробляючи собе зби-
рали (1673, АБ, 83); Котор[у]ю то криницю привлащивши <,> до ωзера Гнилушки <,> и 
заживал вмѣсто своеи криницѣ чрез килконадцят лѣтъ (1704, ДНРМ, 37); 

 прийменниково-субстантивний комплекс із прийменником въ і субстантивом, що 
складається з іменника у формі родового відмінка та неозначено-кількісного числівника 
у формі знахідного відмінка, тобто комплекс характеризуються інверсійним розташу-
ванням субстантивних елементів (модель въ+Ngen+Numacc): напотымъ въ лѣтъ килка 
тыхъ всѣхъ мещанъ турчынъ о замѣнъ за едною великого якого татарина пустылъ съ 
Каменца до Лвова, безъ датку вышъпомененной сумы (1672, ЧЛ: 86); 

 прийменниково-субстантивний комплекс моделі на+Sacc, якщо субстантивний ком-
понент поширений кількісним числівником і компоненти прийменниково-субстантивного 
комплексу розташовуються інверсійно – прийменник стоїть в інтерпозиції між іменником 
і числівником, або якщо субстантивний компонент поширений іменником із кількісним 
значенням (моделі на+Ngen+Numacc, Ngen+на+Numacc, на+Nacc+Ngen): Того жъ року, авгус-
та дня 4, въ среду, солнце все затмилося на годинъ двѣ была ночь о полудню, и звѣзды 
было видати на небъ (1654, ЧЛ: 80); Янъ Третий, кроль польский, подъ Журавномъ съ 
турецкимъ пашею, названымъ Сайтанъ паша, мѣлъ войну, а потомъ згодилися зъ собою 
лѣтъ на шесть (1679, ЧЛ: 87); прɛдвѣчний Хр҃(с)тосъ г҃(с)дъ… обогати(т) здравіɛ(м) <,> 
и всяки(м) бл҃гополучіɛ(м) на множɛ(ст)во лѣтъ (1735, ПЛ: 71); 
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 прийменниково-субстантивний комплекс із прийменником съ (ис). Субстантивний 
компонент цього комплексу переважно ускладнений кількісним або неозначено-кількіс-
ним числівником, а прийменник вживається в інтерпозиції (модель Ngen+съ (ис)+Numacc): 
сина // своего, Лазара <,> тож ωженивъ<,>. И держалъ при себѣ лѣтъ с килка (1713, 
ДНРМ: 62); А потимъ, одийшовъши зъ Ворнѣжа для прошенія млстины въ иніе горо-
ди, бавился неделъ ис пятъ (1717, ДНРМ: 93). У досліджуваних пам’ятках зафіксова-
но також структурно-семантичну модифікацію цього комплексу, представлену моделлю 
съ (ис)+Ngen, у якій субстантив виражено іменником зі значенням частини (половини) 
часу, часового відрізка: Пріѣхали оттуду передъ вечоромъ у Корсаковъ футоръ и тамъ 
съ полчаса забавивши, на ночъ пріехалисмо до Козацкой (1725, ДМ1: 190). 

 прийменниково-субстантивний комплекс моделі з(ъ)+Nacc: а самъ пойдетъ до ка-
нала, тилко зъ тиждень въ дому позабавитъ (1723, ДМ1: 15); От толь они ноччю уже 
заехали в дом мой и, посидя з час, отехали в квартери своя (1737, ДМ4: 127); 

 прийменниково-субстантивний комплекс моделі болше (болшъ)+Sgen, компоненти 
цього комплексу ускладнені кількісними числівниками й можуть розташовуватися ін-
версійно (болше (болшъ)+ Numgen+Ngen; Ngen+ болше (болшъ) +Numgen): И такъ живучи из 
сеею Агафіею лѣт болшъ двадцяти <,> а не мѣлъ нѣωтколь прибылѣ (1713, ДНРМ: 
62); Лукянъ Гуриненко, Никитинъ братъ родній, в селѣ Припутнях былъ козацкимъ аса-
вуломъ болше двох годовъ (1728, ДМНР: 181). 

Отже, у досліджуваних пам’ятках української мови ХVII – XVIII ст. зафіксовано 
прийменники въ, на, з (зъ, с, съ, ис), около (коло), через (чрезъ, през), болше (болшъ), що 
формують групу синонімічних прийменниково-субстантивних комплексів зі значенням 
означеної одночасності неточної (приблизної) тривалості неповторюваної дії. 
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ЯЗЫКА XVII – XVIII ВВ.

В статье рассматриваются темпоральные предлоги, которые формируют груп-
пу синонимических предложно-субстантивных комплексов, использующихся для обо-
значения определенной одновременности неточной (приблизительной) длительности 
действия. Определено структурные и семантические особенности темпоральных пред-
ложно-субстантивных комплексов, зафиксированных в памятниках украинского языка 
XVII – XVIII веков. 
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The article is devoted to temporal prepositions, which form the group of synonymic prepo-
sitional-substantive complexes with the semantic of defi nite simultaneity, and characterize the 
indefi nite duration of the action. The structural and semantical features of temporal preposi-
tional-substantive complexes were analyzed on the material of Ukrainian written records of 
XVII – XVIII c. 
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DIFFICULTIES OF VERSE TRANSLATION: TRANSLATION OF EDMUND 
SPENSER’S ‘’THE SHEPHEARDES CALENDER’’ INTO RUSSIAN

The paper examines the features of poetic translation of Edmund Spenser’s poem «The 
Shepheardes Calender” within the context of the style and work form, time and translation 
traditions that did not attract the attention of national translators and literary critics earlier. 
The parallels of a poetic translation with the original of ‘’The Shepheardes Calender’’ are 
examined. The purpose of the article is an attempt to show the peculiarities and diffi culties of 
the poetic translation in general and ‘’The Shepheardes Calender’’ by E. Spencer in particular.

Keywords: verse translation, ‘’The Shepheardes Calender’’, Renaissance, poetry, Edmund 
Spenser.

World Literature plays an important role in the development of spirituality and personal 
growth of any person. Meanwhile, not everyone knows a foreign language and can afford to 
read Shakespeare, Dante, Goethe and other famous writers in the original. Historical heritage 
of foreign countries, Eastern philosophy, legends and myths of the peoples of the world – all 
this is available to any person due to the writers, translators – specialists in literary translation.

It is diffi cult to overestimate the role of the translation of works of art in the exchange of 
knowledge, ideas and feelings between the peoples and their cultures. While reading a story, 
poem or any other work, translated from a foreign language, we perceive the text ourselves, 
with its meaning, emotions and characters, and yet no one knows what works worth translator 
translate this text, which would preserve the meaning of this literary work. 

The history of literary translations is a permanent opposition of two approaches. One of 
them claims the necessity for a literal repetition of the original text, the other one – the neces-
sity of art processing of the original text to preserve the literary merit. The truth is always 
somewhere in the middle, because the literal translation is impossible as a matter of principle: 
the language is a very complex system where the meaning of each item depends on a great deal 
of “untranslatable” things. 

One of signifi cant tasks in literary translating is to preserve the author’s individual style. 
To do this, the translator has to learn the originality of the author, in order to understand what 
is typical for his manner of writing, what distinguishes his work from the works of other poets, 
what is his unique style. Verse translation is the highpoint of literary text translation, as it re-
quires not only a literary talent and the ability to write poetry from a translator, but also the skill 
to contain the original language meaning, the idea and even a literary technique into a poetic 
form of the other language. 

Translating original verses into his own language, the translator has to take into account 
all elements of the language in all their challenging and vital connection. Нis task is to fi nd 
the same complex and vital connection in his native language that whenever possible precisely 
would refl ect the original, would have the same emotional result. Thus, the translator has to 
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reincarnate in the author, accepting his manner and language, intonations and rhythm, remain-
ing faithful to the language, and the poetic individuality. It is important to remember the trans-
lation of the famous literary work should be the same. 

The major problem of the poetic translation is the structure of the poetic text, which re-
quires the use of certain rhymes and poetic meter. Exactly poetic structure gives so much dif-
fi culty in creating another language text suitable to the original. The language of translation 
may vary signifi cantly from the language of the original in stylistic and language paradigms. 
It puts the task before а translator to convert the author’s ideas and images in the translation.

When a translator starts the translation of poetry, fi rst of all it is necessary to decide one thing: 
whether the size and structure of the verse rhyming match the original or not. The fi rst case is the 
most complex, but also is the best. If a translator decides to change the structure of the verse, then 
he needs to decide what structure is better to, thus it is necessary to consider the semantic content 
of the poem: the external form of the text must match the meaning of the verse.

In some cases, in translating from English into Russian it seems appropriate to increase the 
number of syllables in line: for example, to turn iambic tetrameter in the iambic pentameter. 
Such a solution may be expedient because of the greater capacity of English in comparison with 
Russian, which requires more lexical units for expression of the same amount of information.

Nevertheless, the translation of verses in an original size will be the best decision. The 
main diffi culty at the translation of verses is represented by the problem of containment of 
initial sense in the framework of the chosen meter, and it is necessary to tell that the close and 
literal translation in this case is very seldom possible. However, it does not need! It is necessary 
to focus on the main thought transfer and mood of the original, its unique “fl avor”; and do not 
worry if you have to step back a little from the source. The main thing is that the translation 
has to look integral and that the readers to understand they are reading an original author’s 
text – not the translation.

It is nearly impossible to give recommendations for overcoming the above-mentioned dif-
fi culties. Primarily it depends on the experience and talent of the translator, his ability to ingen-
iously fi nd the way out of diffi cult situations, to solve almost unsolvable problem. There are 
important words of 19th century’s Russian poet 

V. Zhukovsky about a translator. He wrote, “A translator in prose is a slave, but in verses – 
is a rival”. In the beginning of Edmund Spenser’s “The Shepheardes Calender” translation, we 
did not set out to compete with the master of the English literature, but to reproduce not only 
the sense of the work and also the nuances that make it unique. 

Edmund Spenser was much admired in his time. “He was known to his contemporaries as 
the prince of poets <…> as Virgil in Latin” [1]. Edmund Spenser stands with the likes of Wil-
liam Shakespeare and John Milton in the history of English poetry. He is recognized as one of 
the premier artisans of Modern English verse in its infancy, and one of the greatest poets in the 
English language. He was greatly preferred over Shakespeare by Queen Elizabeth and many 
others of the day. 

He left behind him masterful essays in every genre of poetry, from pastoral and elegy to 
epithalamion and epic. A century later John Milton would call Spenser “a better teacher than 
Aquinas” and was infl uenced greatly by him. Since then generations of readers have admired 
his subtle use of language, his imagination, his immense classical and religious learning and 
“his unerring ability to synthesize and, ultimately, to delight” [2].
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The works of Renaissance authors translated on many European languages. The names 
of great Renaissance writers and poets well known all over the world. Moreover, the name of 
Edmund Spenser is among them. Speaking about Edmund Spenser, this poet is not so famous 
as William Shakespeare and Philip Sidney in Ukraine. There are not many translations from 
Spenser into Russian and especially into Ukrainian. Most translations of Edmund Spenser’s 
works falls on series of sonnets “Amoretti”, which were translated into different languages. 
That is why our interest to this poet has arisen. We hope our translations of “The Shepheardes 
Calender” can help to understand the great talent of the famous Renaissance poet to our readers.

Edmund Spenser’s “The Shepheardes Calender”, series of eclogues, was published in 
1579. Moreover, it was marked as the beginning of English Renaissance literature. Following 
the example of Virgil, Spenser began his career with a group of eclogues (short poems usually 
cast as pastoral dialogues), in which various characters, in the guise of innocent and simple 
shepherds, discuss life and love, formulating weighty – and often satirical – opinions on 
questions of the day. “The Shepheardes Calender” consists of 12 eclogues, one for each month, 
employing a variety of meters and including archaic vocabulary Spenser borrowed from earlier 
poetry (particularly that of Geoffrey Chaucer) [3].

In our opinion, it is almost impossible in practice to achieve the perfect translation. 
Edmund Spenser’s “The Shepheardes Calender” contains many old English words, unusual 
forms of speech that were very specifi c for those times, whimsical orthography and insertions 
of Chaucer’s words, the grammatical forms that the author modifi ed at will. As Ben Jonson 
in his “Timber, or Discoveries” complained, “Spenser, in affecting the ancients, writ no 
language” [4]. That, on the other hand, was his aim. Spenser’s archaism is inventive, not 
backward looking. “The Shepheardes Calendar” appeals to the past to create a new language, 
a recognizably Spenserian language. Doing so, Spenser deepened literary English as a whole, 
opening up the natural and dialect resources of the language at a time when most writers were 
Anglicizing Latin and Greek words.

Spenser’s archaism came up in part from his use of Chaucerian words. The novelty of this 
is at times exaggerated; there was, previous to the “The Shepherds’ Calendar”, an established 
if old-fashioned poetic diction which represented on Chaucer. Spenser renewed the frequency 
of this diction. However, he also used many neo-Chaucerianisms, effectively creating new 
‘old’ words, often by removing what he understood to be medieval modulations to Elizabethan 
words; and he used many vernacular words. All of these issues make it diffi cult to reproduce 
in Russian the whole variety of the shades of Spenser’s poetic language. It is very important 
in translating verses not only the rhyme, but also maximum possible coincidence of the lexical 
and grammatical forms of the work. 

When it comes to poetry, the arguments of those who insist on the impossibility of 
translation, are of particular strength. A famous English poet and a major fi gure in Romantic 
movement Percy Bysshe Shelley wrote in his famous work “A Defence of Poetry”, “Hence the 
vanity of translation, it were as wise to cast a violet into a crucible that you might discover the 
formal principle of its colour and odour, as seek to transfuse from one language into another 
the creations of a poet” [5].

There are cases when the translator need not only knowledge, but also a special skill. 
The writer often playing with words and this game is not easy to recreate. The integrity of the 
artist’s intension, the preservation of the main motif of the work and the poet’s individuality are 
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important, too. Semantic fi elds pose another diffi culty in translation, or as they are known in 
Russian, “word ground”. It is common knowledge when we pronounce a word there are many 
other words that are more or less similar to this one. Therefore, in the mind of a native speaker 
of English, the secondary associations infl uence his or her readings of the text, which impart 
the emotional unique to the work. To reproduce this in the translation is very diffi cult, if it is 
possible at all.

Every translation as a creative process should marked by individuality of the interpreter. 
The main task of the translator is to the transfer the original features and to create an appropri-
ate emotional and artistic experience. The translator has to fi nd the best language tools: pick up 
synonyms, related art images and so on. When a translator takes for the translation of poetry, 
it is fi rst necessary to decide on one thing: whether the size and structure of the verse rhyming 
match the original or not. In the beginning of our translation, we have decided to keep the verse 
size of “The Shepheardes Calender”’.

There is another diffi culty posed by the fact that Russian phrases are longer than English 
ones, and there are considerable differences in word length. That is why I tried to reproduce 
the exact meter, rhyme and the whole mood of the original in the translation. Wherever it was 
possible, I preserved the number of same number of syllables in Russian as in the English 
original, but the numbers of the words in the translation and in the original are not necessarily 
the same. For example, in eclogue “Januarye”, line two, «When Winters wastful spight was 
almost spent» there are seven words and in Russian translation, their number is fi ve. Moreover, 
line 21 in eclogue “April”, “Colin thou kenst, the Southerne shepheardes boye” in Russian has 
the same number of syllables.

In a work with a great number of archaic English words, I naturally used Old Russian 
words in the translation. Unfortunately, the equivalents of the archaic English words sometimes 
do not always conform to the meter and rhyme. However, I generally used Old Russian words 
to reproduce the spirit of the time in those places where their use did not interrupt the general 
harmony of the work, even if it did strain the meter. For example, in eclogue “Februarie” 
to translate the word “tree” the Old Russian equivalent was used. In eclogue “June” line 48 
“Those weary wanton toyes away dyd wype” we used two Old Russian words. In addition, in 
line 57 “I sawe Calliope with Muses moe” in translation we also used the Old Russian word. 

For the perfect transmission of the style in the translation of line 18 of this eclogue “Some 
in much joy, many in many teares”, the Old Russian word, which means the same, was used. It 
is the most suitable word to express the emotional coloring of Thenot’s speech. Its use shortened 
the number of syllables in the line (there are eight syllables in English line English and only six in 
Russian), but in our opinion, its use in this place is justifi ed. In some cases, such as in line 58 of 
“Januarye”’ eclogue the name Hobbinol was not used in Russian translation in order to preserve 
the harmony of the verses. Nevertheless, we made sure that the context was clear enough so that 
the reader would know the line was about Hobbinol, even though he was not named. 

Therefore, in some passages of Russian translation we changed the words of two newegh-
boring lines to keep the sense. In the translation of lines 73-75 “Januarye’’ the word order was 
changed to express the minor mood, general feelings of Colin Clout. In “Februarie” lines 96-97 
“They bene so well thewed, and so wise, what euer that good old man bespake” were translated 
with changing the words order. Speaking about the word order in the translation, we must say 
that it was not change in sestina in eclogue “August”. Either in sestina, end words of each line 
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were not changed, in gender or in case in the translation as in the original, (it was too diffi cult 
in Russian). Some parts of the translation we made by transliteration. Examples of this you can 
fi nd in eclogue “August”, these lines belong to Willye in a singing match. The exclamation 
“hey-ho” has the same phonation in Russian translation. The name of the fl ower “Cullambine” 
in Colin’s lay in eclogue “April” we translated by transliteration. Both phonations are the same. 

The translation of any work written many centuries ago always betrays the mark of the 
present. It shows that the translator is inseparable from his time. If you compare the translated 
earlier parts of “The Shepheardes Calender”, you will see how the present ages leave the marks 
on Russian texts. (We mean the translations of some passages of “The Shepheardes Calender” 
made by Russian translators).1 In some parts of the translation, we used the words were not 
used in Spenser’s times. For example, in eclogue “May” to name the Fox, as a “peddler” we 
used the Old Russian word which means the same. In eclogue “June” line 39, “As garments 
doen, which waxen old aboue”, we translated using Old Russian word of the same connota-
tion. To our mind, the use of these words gives the opportunity to imagine the characters more 
precisely and they do not slip out of the context of the work.

Results. At present, the translation is fi nished. We modifi ed and polished it many times. Nev-
ertheless, it is clear that all who will translate Spenser’s work in future will challenge the diffi -
culties we have abovementioned. The full text of “The Shepheardes Calender” Russian transla-
tion you can fi nd here: https://drive.google.com/fi le/d/0B03sMZwCjZL6ZjBaTFRtRlV2cTA/
edit?usp=sharing. 

Discussion. The diffi culties mentioned here are by no means a comprehensive list. First 
of these, new diffi culties and problems arise with every literary work that translates. Some of 
them are linked with a specifi c genre, while others bond with the exclusivity of a certain au-
thor. The opportunities seem infi nite, which is what makes literary translation such a gorgeous 
subject to study, as well as such an interesting activity in which to involve. 
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[4] Information on http://spenserians.cath.vt.edu/TextRecord.php?textsid=33407
[5] Information on http://www.poetryfoundation.org/learning/essay/237844?page=2

1  Nikolay Gerbel translated the part of eclogue “May” and Spenser’s sonnets (19th century), S.Sergeyev 
translated the parts from “August” and “October” eclogues (20th century).
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У статті вперше досліджуються особливості поетичного перекладу поеми «Пас-
туший календар» Едмунда Спенсера в контексті стилю і форми твору, часу і перекла-
дацької традиції, які не привертали уваги вітчизняних перекладачів і літературознавців 
раніше. У межах цієї статті розглядаються паралелі поетичного перекладу з оригіна-
лом поеми «Пастуший календар». Метою цієї статті є спроба показати особливості і 
труднощі поетичного перекладу взагалі і «Пастушого календаря» Е. Спенсера зокрема.
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ РОМАНСЬКОЇ ЛЕКСИКОЛОГІЇ

У статті робиться огляд проблем сучасної романської лексикології, постулатів і 
теорій, що стали вже класичними, а також тих, що ще не отримали свого остаточ-
ного вирішення і визнання.

Ключові слова: лексикологія, лексична одиниця, лексика, семантика.

Кінець ХХ – початок ХХІ століття ознаменувався появою і розбудовою багатьох 
нових теорій і підходів, спрямованих перш за все на дослідження трьох основних 
об’єктів – концепту, дискурсу і мови Інтернету. Однак, на нашу думку, і сьогодні нагаль-
ною залишається проблема осмислення здобутків і перспектив наук, які нібито стали вже 
«класичними». Такі науки як лексикологія теж не стоять на місті, вони розвиваються, роз-
ширюють палітру своїх «наукових зацікавлень» за рахунок інтеграції з іншими науками, 
а також подальшої розбудови своєї власної теоретичної системи через залучення зокре-
ма порівняльного підходу (наприклад, романські / германські / слов’янські мови тощо). 
Як колись зазначив Віктор Гюго, стиль – це лексика, саме цим пояснюється важливість 
розвитку лексикологічної теорії і, відповідно, необхідності її вірного викладання з ураху-
ванням всіх новітніх сучасних тенденцій. Саме такий підхід ми намагалися використати 
при підготовці нашої «Французької лексикології» [1].

Отже, сучасний стан лексикології вимагає певного осмислення того шляху, який 
пройшла ця наука від часів свого виникнення (вважається, що термін як такий був уве-
дений в обіг Дені Дідро і Жаном д’Аламбером у 1765 році і вперше з’явився у їхній 
«Енциклопедії»), і з’ясування тих здобутків, що набули широкого визнання не тільки 
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серед лексикологів, а й спеціалістів з семантики, семіотики, прагматики тощо, а також 
аналізу тих теорій і підходів, що і по сьогодні не вирішуються одностайно, викликаючи 
певний спротив тих чи інших теоретиків. В плані цього, можна також накреслити певні 
перспективи і напрями розвитку сучасної лексикології у ХХІ столітті.

І перше, що доводиться констатувати, це певна невизначеність щодо основного 
об’єкта лексикології, хоч саме з цього повинен починатися будь-який курс будь-якої на-
уки – визначення об’єкта дослідження і завдань, що повинні вирішуватися під час його 
вивчення. Зрозуміло, що об’єктом вивчення лексикології визнається лексика взагалі і 
слово зокрема, однак: 

- чи може французька лексикологія вивчати слово, зважаючи на її аналітичний 
характер і неможливість функціонування у мовленні французького слова самостійно, 
зокрема, без артикля, і відповідно, як бути з твердженням Шарля Баллі про те, що «у 
французькій мові слів нема», а є «семантема» на позначення віртуального поняття і 
«синтаксична молекула» як актуальний вжиток у мовленні (терміни не прижилися, од-
нак розмежування віртуального й актуального передано вірно),

- визнаючи існування слова, більшість науковців сходяться на тому, що йдеться 
про просту односкладну одиницю, що позначає поняття, однак як бути з такими понят-
тями як «картопля», «веселка», «залізниця» чи «хабар», які передаються у французькій 
мові трьома словами: pomme de terre, arc-en-ciel, chemin de fer, pot de vin; до того ж, якщо 
продивитися хоча б лінгвістичні словники чи підручники, можна побачити, що вони да-
ють досить суперечливі визначення феномену «слова», говорять про нього як про «notion 
fort imprécise » (A.Malblanc) [2: 21], або, наприклад: « un mot – est une masse sonore dont 
l’émission et la réception suggèrent, aux parties prenantes de l’acte de communication, une 
représentation ou une notion » (G.Molinié) [3: 15], чи « on désigne par « mot » la forme lin-
guistique la plus petite qui ait une autonomie » (N.Laurent) [4: 12],

- з іншого боку, якщо не заперечувати існування слів, що позначають поняття типу 
table, porte, terre, як ставитися до таких як leu, prou, guingois, arrache-pied, які без виразів: 
à la queue leu leu (один за одним, вервечкою), peu ou prou (багато чи мало), de guingois 
(криво), d’arrache-pied (без відпочинку) тощо, і в мові, і в мовленні не функціонують і 
вважаються «intégrants de phrase» [5: 2], або їх ще називають у французькій філології 
« mots graphiques », вважаючи, що вони не є «лексичними одиницями» [5: 2], 

- нарешті, про яку лексику йдеться (оскільки французька мова, як відомо, оперує 
поняттями lexique і vocabulaire, а науковці надають перевагу останньому, розуміючи під 
ним « l’ensemble des mots utilisés par un locuteur donné dans des circonstances données » [6: 
45], і саме через знання різних вокабулярів, вважає Жаклін Пікош, можна підібратися 
до такої мовної «реальності», якою є лексика), що можна включати до лексичної си-
стеми мови: і сьогодні звучать сумніви щодо статусу певних слів, так званих гапаксів, 
вжитих певним автором в тексті лише один раз, чи оказіоналізмів, які, можливо, вико-
ристовуються досить часто в мовленні, зокрема медійному, однак не є «атестованими» 
французькими словниками (типу bouchismes чи sarkozisme); якщо вважати їх такими, що 
знаходяться «за межами мовної системи», як вважають деякі вчені, відповідно, виникає 
питання, то де ж вони знаходяться і як усвідомити ту межу, коли оказіоналізм перестає 
ним бути і отримує офіційний статус «неологізму» (кількісні показники типу «більше 
10 слововживань» не завжди спрацьовують і як це перевірити точно); до речі, на думку 
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деяких французьких вчених, зокрема Аліс Лехманн [5: 4-6], за межами французької 
лексики знаходяться: власні імена, «віртуальні» (вигадані) слова і запозичення (до 
яких відносяться власне запозичення, кальки і ксенізми), що, безумовно, викликає кри-
тику інших науковців: якщо sentimental, bifteck, look, football знаходяться за межами 
французької мови, що ж можна вважати тими словами, що входять до її основного скла-
ду; нарешті, не можна заперечувати факт існування слів суто віртуальних, типу «глокої 
куздри» акад. Л.В.Щерби, які є повністю вигаданими словами (отримали назву «mots 
forgés»), що не мають реального референта, однак створені за реальними мовними мо-
делями і несуть певний смисл, хоча б граматичний, який однак часто провокує комічний 
ефект, наприклад: «Un scabitor a pitelé les dréfales».

Отже, зважаючи на все вищесказане, лексикологія почала з часом послуговуватися не 
«непевним» терміном «слово», а надала перевагу таким поняттям як лексема і лексична 
одиниця, що зняло певні понятійні суперечливості. Крім того, французькі дослідники одра-
зу почали розмежовувати : 1) лексичні одиниці, серед яких можуть бути як прості слова, так 
і складні, а також похідні, 2) слово-форми (mots fl échis), якими позначають різні форми того 
самого слова, і 3) mots graphiques, вживані лише у виразах, для яких навіть словник не дає 
визначення (на кшталт згаданого leu). Однак, крім того, Ж. Моліньє, вслід за Л. Теньєром, 
уводить опозицію mots notionnels / mot vides (тобто «понятійні» і «пусті» слова), яка стала 
класичною у романській філології, однак більшістю наших вчених не визнається. 

Взагалі, щодо класифікації слів та їх значень, і сьогодні не існує одностайності 
науковців, однак зокрема нам імпонує досить логічна, на нашу думку, класифікація, зро-
блена російською дослідницею А. Уфімцевою:
1) повнозначні слова з повною семантичною структурою, що виконують і 

сигніфікативну, і номінативну функцію типу «стіл» чи «двері»,
2) лексично неповнозначні слова, без семантичної структури, з номінативною 

функцією і одиничним референтом – власні імена,
3) вказівні слова без власного предметно-логічного значення – дейктичні знаки, слова-

замінники,
4) службові слова, слова-зв’язки, що виражають відношення.

Ця класифікація може бути розширеною за рахунок інших класів слів, наприклад 
(див.: М.П. Кочерган [7: 186-187]):
5) вигукових слів, що стосуються не думки, а емоцій, не можуть мати номінативної 

функції, однак виконують експресивну, і не можуть вступати в синтаксичні 
відношення з іншими словами.
Крім того, теорія слова як перший розділ лексикології може бути, крім аналізу 

лексикологічного статусу слова, його автономії чи довільності, розширена за раху-
нок всіх аспектів слова: фонографічного (межі слова), кількісного (обсяг слова), гра-
матичного (слово морфологічне і слово синтаксичне), понятійного і концептуального, 
семіотичного, історичного, функціонального і, безумовно, лінгвокультурологічного. Так, 
за розвідками тої ж Ж. Пекош [6: 48], розмовний словник сучасного француза складає 
7000-8000 слів, з них 1000 слів є такими, що «постійно використовуються» (A. Sauva-
geot) [8: 33]; первинний лексичний фонд має 4200 слів, з них 3000 слів латинського по-
ходження (інші – кельтські (галльські) і германські (франкські), оскільки французька 
мова має, як відомо, три «джерела») тощо. Услід за С. Ульманом [9: 316-318] можна 
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сформулювати певні «семантичні домінанти» французької мови, серед яких треба на-
звати перш за все довільність, полісемію, омонімію, паронімію, синонімію, абстрактний 
характер мови тощо. Так, наприклад, дієслово faire (робити) має 82 значення, prendre 
(брати) – 80 значень, tête (голова) – 64, серед яких « болван», «розум», «радник», «ви-
гляд», «головка сиру», «качан капусти», «боєголовка» тощо. Характерна для французької 
мови «мовна гра» пояснюється перш за все тим, що 46 % слів з основного словника є 
«короткими», одно – (10%) чи двоскладними (36%) (за Ж. Гугнеймом). Це, безумовно, не 
означає, що слів типу anticonstitutionnellement у французькій мові не існує, однак такий 
моносилабізм в тому числі формує певний «мовний тип».

Згадаємо, що перші «серйозні» праці з теорії французького слова з’явилися приблизно 
у шістдесяті роки: крім вищезгаданих праць С. Ульмана (1952) і О. Соважо (1964), назвемо 
також праці В. фон Вартбурга (1967) [10] і П. Гіро (1966) [11]. Приблизно у цей же час, у 
1958 році, виходить підручник французькою мовою «Cours de lexicologie française» [12] 
професора Київського університету і засновника школи романістів в Україні Олександри 
Олексіївни Андрієвської, яка стала чи не першою на теренах Радянського Союзу і, без-
умовно, першою в Україні, хто спробував чітко окреслити і систематизувати основні про-
блеми французької лексикології (крім нього (підручника), наскільки нам відомо, можна та-
кож назвати підручник Зігфрида Левіта 1963 року (Мінськ) [13] і підручник І. Тимескової 
і В. Тархової 1967 року (Ленінград) [14], що вийшли друком приблизно у цей період). 
Цікаво, що «класична» теорія проф. О.О. Андрієвської знаходить своє застосування в на-
вчальному і науковому процесах і сьогодні. Структура цієї книги майже повторюється у 
всіх наступних лексикологічних розробках. Тут шість розділів: 1) джерела і склад лексики, 
2) словотворення, 3) збагачення лексики семантичними шляхами, 4) класифікація лекси-
ки, 5) фразеологія, 6) лексикографія. Звичайно, сучасні лексикології, і наша в тому числі, 
містять аналіз численних нових теорій, підходів, термінів, таких, наприклад, як теорія 
поля, запропонована ще у 1931 році німецьким вченим Йостом Тріром, однак яку лекси-
кологи обминали чомусь своєю увагою, хіба що згадаємо аналіз поля «краси», зроблений 
у 1960 році Отто Духачеком [15], і за даними якого французька мова має 316 слів на по-
значення цього концепту, при чому 76 слів з них застосовні до чоловіків і майже вдвічі 
більше (136 слів) до жінок. Додамо більш новітні теорію семантичних універсалій, теорію 
прототипів і теорію стереотипів, які ми теж включили до нашого посібника. Остання за-
раз активно розробляється у Франції стосовно медіадискурсу і по відношенню і до наших 
політиків в тому числі. Так, щодо Юлії Тимошенко сформувався стійкий образ «егерії», 
«натхненниці Помаранчевої революції». Щодо теорії прототипів, запропонованої Елео-
нор Рош, згадаємо, що дослідниця, яку багато критикували свого часу, намагалася встано-
вити «природні прототипи», визначаючи і найнетипові з них, наприклад, для фрукта – це 
маслина, для птаха – пінгвін, для транспортного засобу – ліфт тощо (як ремарку, додамо, 
що при аналізі яскравих прикладів навіть складні теорії сприймаються і засвоюються сту-
дентською аудиторією досить швидко).

Крім того, перші лексикології активно обговорювали «молодість» лексикології як на-
уки, а також її співвідношення з семантикою. Як правило, останню розуміли як «вивчен-
ня значень слів» [11: 5], як науку про лексичні значення, а отже, лексикологія визнавала-
ся наукою ширшого обсягу: «семантика входить до складу лексикології» [12: 10], писала 
проф. О.О. Андрієвська. Як би там не було, лексикологія і сьогодні включає:
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- лексичну морфологію, що вивчає формальну організацію лексики, займається 
проблемою формування слів, деривації, аналізує структуру слів і формальні відношення, 
що існують між ними,

- лексичну семантику, що займається вивченням семантичної організації лек-
сики, значенням лексичних одиниць, аналізує етимологію слів, типи слів, семантичні 
відношення і семантичний розвиток.

Безумовно, семантичні проблеми займають чільне місце у складі теорії слова, і їх 
перегляд є на часі:

- так, по-перше, необхідно уводити і розмежовувати такі феномени як «поняття» 
і «концепт»,

- по-друге, у розділі з історичної семантики серед механізмів семантичної еволюції 
слова, безумовно, треба згадувати епонімію, оскільки значна кількість слів (французька 
мова просто рясніє ними) створена саме через перехід імені власного в загальне, згадати 
хоча б silhouette чи poubelle (урна), що походять від імен французьких високопосадовців; 
крім того, доречним було б включити семантичний розвиток до процесів словотворення,

- по-третє, типи семантичних відношень, крім синонімії, антонімії і гіперо-
гіпонімії треба розширити за рахунок відношення «частина – ціле», а отже, увести до 
наукового обігу такі терміни як мероніми і голоніми, що французькі лексикологи вже 
зробили, а у нас лише нещодавно з’явилася перша дисертація, присвячена меронімії; 
крім того, належне місце треба уділити і паронімії,

- по-четверте, ми взяли на себе сміливість розширити типи полісемії, додавши 
до метафори, метонімії і синекдохи, тобто шляхів її формування, ще енантіосемію: як 
показує наш аналіз, слів з протилежними значеннями різного типу є немало, про що 
свого часу писали З. Фройд, Шарль Баллі, Ролан Барт, Клод Ажеж, Стефан Ульман (див. 
нашу статтю [16]): Salut ! може означати як «привіт!», так і «бувай!».

Треба додати, що сучасна семантика виходить далеко за межі знакової теорії Ф. де 
Соссюра, значно розширюючи теорію «семантичного трикутника» за рахунок додатко-
вих елементів, зокрема вже давно відомої «інтерпретанти» Ч.Пірса, а також розширюю-
чи межі семантики до так званої «семантики висловлювання», коли семантичні значен-
ня актуалізуються в дискурсі і називаються, як правило, конотацією, як пише відома 
французька дослідниця К. Кербра-Ореккьоні у своїй праці «Конотація» [17: 7]. Стосов-
но конотації, яка визнається «додатковою семантичною сутністю», думки дослідників 
ще більш неодностайні, як стосовно процесів її формування, так і її складових. Ми 
підтримуємо теорію конотації, розроблену відомою російською дослідницею В.М. Телія, 
яка розуміє під нею семантичну сутність, що може, як узуально, так і оказіонально вхо-
дити до семантики мовних одиниць і виражати як емотивно-оцінне, так і стилістично 
марковане ставлення суб’єкта мови до дійсності, що отримує на цій основі експре-
сивний ефект [18: 5]. Що ж до складових конотації, логічним вважаємо включення до 
неї чотирьох компонентів: 1) емоційно-оцінного, 2) експресивного, 3)  
стилістичного, 4) індивідуально-художнього (див. структуру конотації, запропоновану 
українською дослідницею В.А. Кухаренко [19]). Розробка теорії конотації призводить 
до вивчення не тільки «позначеного», але й «позначення», зокрема у працях тої ж К. 
Кербра-Ореккьоні (огляд інших проблем сучасної семантики див. у нашій статті [20]).

Продовжуючи огляд шляхів розширення і збагачення сучасної лексикології, додамо таке:
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- щодо основних способів словотвору, безумовно, належне місце треба віддати 
телескопії, а не ототожнювати її із словоскладанням як це часто робиться, оскільки 
майже кожного дня сучасні мас-медіа створюють нові слова з «уламків» слів, згадаємо 
хоча б новий термін Brexit, що позначає «вихід Великобританії з Євросоюзу», отже, на 
сьогодні, це самостійний спосіб словотвору, в результаті якого утворюються слова-валізи 
і акроніми,

- вперше, як це не парадоксально, ми зробили спеціальні параграфи, присвячені 
інтернаціоналізмам і калькам, оскільки раніше вся проблема зводилася, як правило, до 
аналізу прикладу «п’ятирічка»,

- сучасний стан розвитку розмовної мови вимагає аналізу і визнання так званого 
« langue des jeunes », у якому сьогодні значне місце належить верлану, де слова творяться 
через інверсію складів узуальних слів; повернення до нього відбулося у дев’яності роки: 
tabac → bata, tomber → beton, café → féca; у розділі, присвяченому арго ми надаємо і 
невеличкий словник таких слів,

- нарешті, розділ, присвячений запозиченням, розширений як за рахунок теорії 
щодо розмежування іншомовного слова, запозичення, ксенізму, екзотизму тощо, так і за 
рахунок аналізу запозичень з класичних мов (оскільки цей процес триває і у наш час), 
з романських, германських, слов’янських (в тому числі й української), східних мов, за-
позичень з не-індоєвропейських мов, таких як санскрит, китайська, японська мови, про-
цесам їхньої асиміляції, словам-бумерангам тощо.

Так, щодо запозичень з української, як правило, цитуються сім таких слів як cosaque, 
hetman, kniaz, gopak, kobza, borchtch, galouchki і, що цікаво, французькі словники їх 
фіксують як « mots d’origine russe ». Певну картину можуть показати і кількісні показни-
ки: так, якщо у своїй праці 1971 року П. Гіро наводить цифру 270 запозичень з арабської 
у складі французької, то Анріет Вальтер у 2009 році вже фіксує у своєму словнику 442 
слова [21].

Повертаючись до дериваційних процесів, доводиться констатувати наявність бага-
тьох спірних моментів:

- що відносити до афіксального способу, чи можна серед суфіксації і префіксації 
говорити про парасинтез і деривацію регресивну,

- як співвідносяться невласна деривація і конверсія,
- чи можна до складу композиції включати телескопію, про що вже йшлося,
- чому серед процесів абревіації, поруч із аферезисом і апокопою, не називається 

синкопа,
- чи можна акроніми вважати лише підвидом «ініціальних слів»,
- нарешті, складені слова є результатом морфологічних процесів, чи синтаксич-

них, чи аналітичних тощо.
Отже, підсумовуючи, зазначимо, що більшість кардинальних питань, важливих для 

лексикології, ще не отримала свого остаточного вирішення. Як про те свідчить наш 
невеличкий огляд, на «лексичній карті» будь-якої мови і у ХХІ столітті залишається 
так багато «білих» плям, стільки важливих питань ще чекають свого вирішення, що 
можна сподіватися на стрімкий розвиток лексикології, порівняльної в тому числі, у 
найближчі часи.
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ДЕТЕРМІНАНТИ АДЕКВАТНОГО ПЕРЕКЛАДУ ЗНИЖЕНИХ РОЗМОВНИХ 
ЕЛЕМЕНТІВ ФРАНЦУЗЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

Стаття присвячена перекладознавчому дослідженню французького зниженого роз-
мовного мовлення. Розглянуто питання чинників, що впливають на переклад французьких 
знижених розмовних одиниць. Визначено детермінанти адекватного відтворення зниже-
них розмовних елементів в українському перекладі французького художнього тексту. 

Ключові слова: знижене розмовне мовлення, детермінанти перекладу, переклад, 
мовний чинник, немовний чинник, відтворення, суб’єктивний детермінант.

Переклад створює новий текст, який входить у стилістичну систему іншої мови та 
іншої культури, й, отже, має враховувати їхні рецептивні можливості. Креативна функція 
перекладу передбачає стилістичну компетенцію, тобто володіння мовленнєвими жанра-
ми і репертуаром виражальних засобів у межах окремого жанру. Саме ця перекладаць-
ка компетенція є запорукою адекватного сприйняття інформації, відтвореної засобами 
цільової мови [1: 29].

Естетична насолода художнім твором, де основним виразним засобом є знижена лек-
сика, досягається, мабуть, за допомогою відтворення саме тієї художньої функції, яку 
вона виконує в тексті. Знижена лексика виконує у літературному творі певну стилістичну 
функцію, під якою розуміємо, услід за І. Арнольдом, «виразний потенціал взаємодії 
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мовних засобів у тексті, який забезпечує їх поряд з предметно-логічним змістом тексту 
також закладену в ньому експресивну, емоційну, оцінну і естетичну інформацію» [2: 47]. 

Значний інтерес дослідників викликає питання з’ясування чинників, які впливають 
на відтворення неоднорідної природи одиниць розмовного мовлення, що насичують 
мовну тканину художньому твору у перекладі, малодослідженість чого й зумовлює ак-
туальність обраної теми. 

Мета дослідження полягає у вивченні детермінантів адекватного перекладу зниже-
них розмовних елементів французького художнього тексту засобами української мови.

Об’єктом дослідження є французькі знижені розмовні елементи у структурі худож-
нього твору, а предметом – питання визначення детермінантів їх адекватного перекладу.

Мета дослідження передбачає розв’язання таких завдань: окреслити проблемати-
ку перекладу одиниць французького зниженого розмовного мовлення; проаналізувати 
чинники перекладу французького зниженого розмовного компонента художнього тек-
сту; визначити детермінанти адекватного відтворення французьких знижених розмовних 
елементів у художньому перекладі.

Переклад французьких творів зі зниженим розмовним компонентом зумовлює особливі 
проблеми перекладача, оскільки знижені лексеми виступають, з одного боку, мовно-струк-
турними одиницями, а з іншого, – словами, які виконують специфічну різнопланову роль у 
тканині оригіналу, що необхідно адекватно перенести у текст перекладу. Процес перекладу 
таких творів, як і перекладу взагалі, вимагає певного упорядкування.

Проблема перекладу лексики зниженого регістру в художній літературі традиційно 
розглядається в рамках вивчення художнього перекладу і знаходиться під пильною ува-
гою перекладознавців упродовж довгого часу. При цьому перекладачеві необхідно врахо-
вувати детермінанти, що визначають його вибір серед перекладацьких прийомів [3: 88].

На оптимальне досягнення мети, а саме адекватне відтворення субстандартних 
одиниць впливає низка чинників. Погоджуємося з В. Балабіним [5: 75-82] у тому, що 
основні з них пов’язані: а) зі ступенем поширення й частотності, вжитку і сфери вико-
ристання як різних нелітературних лексичних систем взагалі, так і окремих їх елементів 
відповідно у вихідній та цільовій мовах; б) із недостатньо зрозумілою або прихованою 
вмотивованістю багатьох колоквіалізмів; в) чинником темпоральної еволюційності 
або ж актуальності; г) особливостями лексико-морфологічного складу (реалії, фоно-
ва знижена розмовна лексика, каламбури, фразеологізми, скорочення); д) розбіжністю 
обсягу ресурсів стилістично зниженого мовлення зіставлюваних мов; е) часто різними 
емоційно-експресивними відтінками французьких субстандартних слів та їх українських 
відповідників; є) функціонально-стилістичними особливостями одиниць французького 
зниженого розмовного мовлення. 

Адекватний переклад зниженої розмовної одиниці повинен передбачати відтворення 
таких компонентів значення зниженої розмовної лексеми: семантичної структури (денота-
тивно-конотативних її складових), контекстуально-актуалізованої інформації, образності, 
емоційно-експресивного забарвлення та ступеня його вираження, соціально-функціональ-
ної маркованості, ступеня ненормативності, співвіднесеності денотата із історичною епо-
хою. Це стає можливим за умови нейтралізації розбіжностей мовного характеру при враху-
ванні культурно-історичних преінформаційних запасів реципієнта, позамовних чинників 
(особливостей комунікативної ситуації, соціонормативних обмежень і табу, що існують у 



223

традиціях, звичаях, поведінці, культурі народу, соціуму, групи, особи), а також з огляду на 
прагматичне використання відповідних ресурсів мови перекладу [4: 83].

Існують чинники суб’єктивного і об’єктивного характеру, які визначають межі будь-
якого перекладу. Об’єктивні чинники багато в чому пов’язані з комунікативним характером 
процесу перекладу і необхідністю враховувати роль всіх його складових: лінгвістичних 
і стилістичних параметрів спілкування, особливостей комунікативної ситуації, а та-
кож позиції відправника і адресата повідомлення. Найочевиднішим виявляється власне 
лінгвістичний чинник. Розбіжність систем мов призводить до того, що текст перекладу 
об’єктивно може бути лише відносно еквівалентний оригіналу [6: 29]. 

Аналіз французько-українських розмовних аналогів засвідчує тенденцію відходу обох 
синтаксичних систем від стандарту, порушення порядку слів, емфатичне видільне розта-
шування наголошуваного елемента речення. Важливими постають суб’єктивні чинники 
перекладу, зумовлені мовною і культурною компетенцією перекладача і редактора, а також 
їх талантом, рівнем професіоналізму, світоглядом і сприйняттям вихідного матеріалу. У 
тексті перекладач неминуче відображає своє власне розуміння образів героїв, подій, що 
відбуваються, яке не обов’язково співпадає із задумом авторів. Крім того, кожен перекла-
дач по-своєму оцінює вимоги до перекладу і, виходячи з цього, обирає свою стратегію пе-
рекладу: скрупульозно відтворити стиль твору, обмежуватися передачею загального змісту 
кожної фрази тощо. У художньому перекладі ці суб’єктивні детермінанти відіграють важ-
ливу, а іноді й першочергову роль. Перекладач стає посередником між мистецьким тво-
ром і чужою, новою культурою. Йому необхідно відтворити індивідуальну своєрідність 
оригіналу, зберегти його естетичне сприйняття. Зрештою, від того наскільки талановито 
перекладач виконає свою роботу, залежить доля твору в новій культурі [6: 29]. 

На ролі культурного чинника у перекладі наголошує О. Швейцер, який проявляється 
тією чи іншою мірою в усіх видах перекладу, але, напевно, найяскравіше у художньому 
перекладі [7: 52]. Як зазначає А. Попович у книзі «Проблемы художественного пере-
вода» [8], суперечності між оригіналом і перекладом посилюються, зокрема, завдяки 
розбіжності між двома культурами – культурою відправника, до якої належить оригінал, 
і культурою середовища сприйняття, в якому виникає переклад. Зіткнення двох куль-
тур відбувається і на комунікативному, і на текстовому рівнях. Вирішальним чинни-
ком у літературній міжмовній комунікації, результатом якої у тексті перекладу стають 
елементи двоїстості, з точки зору його культурної належності, є взаємовідношення 
між двома культурними системами в їх перекодуванні. Цей процес породжує також і 
змішування культурних тенденцій у двох текстах: першотвору і перекладу. Текст пере-
кладу характеризується тим, що в ньому взаємоперекриваються дві культури, що добре 
видно на схемі 1, де К1 – культура в тексті оригіналу, К2 – культура у перекладі. 

Схема 1
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О. Швейцер трактує процес перекладу у широкому соціокультурному контексті, 
бар’єром успішності якого називає позамовні чинники – його соціальні, культурні та 
психологічні детермінанти [7: 8]. Перекладознавець вирізняє також позамовні чинники 
перекладу: дві культури, дві предметні ситуації, дві комунікативні ситуації [7: 52], точне 
визначення яких допоможе перекладачеві адекватно відтворити розмовні, особливо зни-
жені одиниці.

Чинником, що створює складнощі для перекладацької практики вважається також 
установка на отримувача, його фонові знання, соціально-психологічні характеристики й 
культурне середовище [7: 58]. Та завжди важливим, на думку В. Радчука, залишається те, 
що «суб’єктом перекладу є не лише перекладач, а й уся його культура» [9: 51]. Як слуш-
но зазначає В. Мірошниченко, перекладач, відтворюючи специфіку (зокрема, зниженого 
розмовного характеру – А.Б.) оригіналу, має постійно вирішувати різнобічні проблеми, 
пов’язані з текстовими ситуаціями, оскільки компонент змісту/мовна одиниця вихідної 
мови функціонує у всій своїй тотальності, себто як смислова, культурна й історична оди-
ниця водночас, і зміст її має бути перенесено в іншу культуру/контекст [10: 295]. Тому 
для подолання цих перешкод перекладач має також володіти як міжпредметним, так і 
міжкультурним баченням [4: 33].

Концепція перекладу сленгізмів В. Балабіна [5] послугувала у нашому дослідженні 
основою для визначення лінгвістичних і екстралінгвістичних особливостей французь-
ких знижених розмовних одиниць, які постають детермінантами процесу адекватного 
перекладу французьких прозових творів зі зниженим розмовним компонентом.

Звідси випливає, що, як мовні, так і позамовні чинники роблять французькі знижені 
розмовні одиниці бар’єром міжмовної (у нашому випадку французько-української) 
комунікації. До перших віднесемо фонетично-орфографічні, структурно-морфологічні, 
лексико-семантичні, функціонально-стилістичні, а до других – національно-культурні, 
соціальні, історичні, темпоральні, психологічні, об’єктивні/суб’єктивні [4: 33].

Словотвірний аспект одиниць французького зниженого розмовного мовлення 
ускладнює дії перекладача через їх характерні особливості різного рівня: фонетико-
орфографічного (zarbi (bizarre) – дивний, Bat’d’Af (bataillon d’Afrique) – дисциплінарний 
батальйон); морфологічного (réglo (réglementaire) – чесний, порядний; carapater (se 
carrer+patte) – втікати); морфолого-синтаксичного (sèche – сигарета; beurré – п’яний); 
лексико-синтаксичного (marie-pisse-trois-gouttes – пейор. дівчисько).

Лексико-семантичні труднощі перекладу французького зниженого розмовного 
мовлення пов’язані з багатою синонімічністю та полісемічністю знижених розмовних 
лексем, їх метафоричним чи метонімічним характером, явищами ономатопеїзації та 
омонімії. Коллоквіалізми вирізняються контекстуальною варіативністю. Точне визначен-
ня конкретного значення полісемантичної зниженої розмовної лексеми, що видається 
дуже важливим для перекладача, залежить від трьох чинників: мети комунікативної 
ситуації; контекстуального навантаження; сполучуваності з іншими словами у вирази 
фразеологічного й нефразеологічного характеру. Перші два чинники можуть яскраво 
простежуватися у такому прикладі:

Jus m 1) назва будя-якої рідини; 2) вода (у водоспаді, ставку); 3) кава; Au jus! Поп’ємо 
кави; 4) електичний струм; 5) піт; 6) рід, вид, тип; C’est le même jus це одне й те ж 
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саме; 7) вигода; 8) енергія; 9) промова (часто нудна); 10) Premier jus, deuxième jus содат 
першого, другого класу/рангу (Перша світова війна) [11: 77]. 

Стилістично забарвленим шарам лексики, як правило, більш притаманні специфічно 
національні риси, ніж стилістично нейтральним. Лексика, що знаходиться за межами 
літературної норми, не може збігатися в різних мовах повністю, особливо в культур-
но-семантичному плані. Образи, завдяки яким вона створюється, зазвичай беруться з 
національної мови (менший відсоток таких лексичних одиниць припадає на запозичення 
з інших мов; а якщо вони і запозичуються, то, як правило, переосмислюються, або ж 
змінюють своє написання або звучання) [12: 79]. 

Це положення дає підставу відзначити, що у перекладі зниженої лексики взагалі, і 
французької зокрема, перекладачеві необхідно знайти такі відповідники, які природним 
чином могли б відтворити знижену лексику мови-джерела в приймаючій культурі. 

Але як зазначає А. Садіков, у перекладі необхідно враховувати, що мовлення персо-
нажів у перекладеному творі (якщо це мовленнєва характеристика) чи автора (якщо це 
письменницька манера) не повинне містити натяку ні на які реалії мови перекладу, ні 
навпаки іноземної екзотики, як воно не містить для читачів оригіналу [12: 79]. 

Труднощі перекладу французького зниженого розмовного мовлення пов’язані зі 
специфікою його функціонування у соціумі. З нашого погляду, особливого підходу вар-
то дотримуватись у відтворенні знижених розмовних лексем, що належать до різних 
соціально маркованих підвидів і узусних знижених розмовних регістрів. Наприклад, є 
одиниці, властиві лише мові військових (perme – відпустка) чи студентському соціолекту 
(trado – переклад) тощо. Це з одного боку, а з іншого – трапляються лексеми, які отриму-
ють різні відтінки і залежності від контексту. Для мовознавців phіlo – це філологія, а для 
філософів philo – філософія.

У межах семантико-стилістичної еквівалентності виявлення домінантних функцій 
твору у процесі перекладу видається важливим етапом для розуміння і перевиражен-
ня іншою мовою тексту перекладного твору. Оскільки шар нелітературної лексики 
диференціюється з літературною мовою, то під час прийняття перекладацького рішення 
необхідно враховувати той факт, що різні мови можуть володіти як більш-менш однаковою 
(наприклад, українська та російська мови – А.Б.), так і несхожою (наприклад, українська 
і французька мови – А.Б.) стратификаційними структурами [3: 83]. Це спонукає перекла-
дача звертатися до таких засобів мови перекладу, які могли б адекватно передати інтенції 
автора, не порушуючи водночас норми мови-наступника і не стаючи чужими носіям 
мови перекладу. У перекладацької традиції у площині художніх творів, які містять зни-
жену лексику, незалежно від вихідної мови, практикується функціональний підхід до 
цього шару, що виражається у використанні перекладачами експресивного просторіччя, 
що акумулює в собі такі одиниці, які є певним чином маркерами нелітературного мов-
лення персонажів чи автора твору [3: 84]. 

М. Яковлєва повністю поділяє думку І. Гальперіна, М. Бахтіна та інших дослідників 
(чия точка зору також наводилася вище), що стилістично знижені висловлення, в тому 
числі й ті, одиниці яких відносяться до територіальних та соціальних діалектів, входять 
до художнього тексту лише в обробленому вигляді, згідно із задумом автора і залежно від 
тих функцій, які вони, на його думку, повинні виконувати. Такий висновок є важливим не 
тільки для лінгвістичної теорії, а й для теорії перекладу, оскільки перекладач враховує ці 
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чинники у передаванні таких висловлень з іноземних мов мовою перекладу у виборі ним 
перекладацької стратегії [13: 40-42].

У нашій розвідці не можемо оминути увагою положення Ж. Мунена про детермі-
нанти адекватного перекладу, які перекладознавець називає перешкодами у перекладі: 
особливості семантики лексичної одиниці у лінгвістичному і семіотичному аспектах [14: 
40, 71, 167]; розбіжність «культур» (чи «цивілізацій»), які мають не стільки різні «кар-
тини світу», скільки різні реальні «світи» [14: 59], що зумовлюють розбіжність «картин 
світу» у носіїв різних мов [14: 168]; відмінності у природі специфічних якостей мовного 
знака, себто конотацій, які зумовлюють не тільки можливість чи неможливість переходу 
мовних знаків від однієї цивілізації до іншої, від однієї «картини світу» до іншої, від мови 
до мови, а також, у кінцевому рахунку, від одного індивіда до іншого всередині однієї 
цивілізації, «картини світу», мови [Там само]. Отже, дослідник виокремлює лінгвістичні 
та екстралінгвістичні детермінанти, що безпосередньо стосується перекладу французь-
кого розмовного мовлення.

Відтворення французького зниженого розмовного мовлення ускладнюється також 
через позамовні чинники (національно-культурні, соціальні, історичні, темпоральні, 
психологічні, об’єктивні/суб’єктивні). Серед основних назвемо такі позамовні перешко-
ди адекватного відтворення французького зниженого розмовного мовлення: розбіжність 
культур та традицій носіїв французької та української мов; різні мовні картини світу у 
французів та українців; особливості участі французів і українців в історичних подіях; 
різні шляхи розвитку в неоднакових умовах французької та української мов. 

Особливо важливим видається готовність перекладача до нейтралізації різнорівне-
вої специфіки знижених одиниць, що залежить від його однаково кваліфікованого воло-
діння ресурсами відповідних мовних пластів вихідної й цільової мов та можливості, як 
слушно зазначає О. Чередниченко, вільного (без будь-якої цензури) використання усього 
багатства виражальних засобів власної мови [15: 94]. Добір оптимальних відповідників 
обмежується також недостатньою розвинутістю українських соціолектів (крім арго кри-
міналу), однією з причин чого була надмірна нормалізація української мови у радянську 
епоху, а іншою – неусталеність вживання різнолектних розмовних елементів в усному 
мовленні українців, а також у мові художньої літератури. Особливої ваги набуває враху-
вання часового чинника у перекладі тексту зі зниженим розмовним компонентом через 
швидкозмінний характер узусних знижених лексем.

Природність присутності зниженої лексики в культурі-реципієнті найчастіше 
зумовлюється соціальним контекстом, у який потрапляє переклад тексту. Практиці пере-
кладу відомо чимало прикладів, коли політичні, економічні, морально-етичні та інші 
соціальні зміни впливають на прийняття перекладачем тих чи інших рішень [3: 85].

Важливим для перекладача у виборі варіантів відтворення елементів французького 
зниженого розмовного мовлення є врахування еволюції норм слововживання стилістично 
маркованих одиниць у французькому та українському мовних просторах. Переклад 
французької художньої прози зі зниженим розмовним компонентом українською мовою 
потребує обережного, а точніше, компетентного ставлення перекладача до відтворення 
знижених розмовних лексем, які можуть знаходитися на різних сходинках системи мови 
з точки зору кодифікації вербальних засобів. Особливо важливим постає врахування 
типології кодифікаційних ієрархій зіставлюваних мов. 
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Отже, як мовні, так і позамовні детермінанти впливають на французько-українську 
художню комунікацію, частиною якої є знижені розмовні одиниці. До перших віднесемо 
фонетично-орфографічні, структурно-морфологічні, лексико-семантичні, функціональ-
но-стилістичні, а до других – національно-культурні, соціальні, історичні, темпоральні, 
психологічні, об’єктивні/суб’єктивні. 

Перспективними видаються дослідження окремих детермінантів адекватного пере-
кладу зниженого розмовного мовлення французького художнього дискурсу засобами ці-
льової мови.
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ДЕТЕРМИНАНТЫ АДЕКВАТНОГО ПЕРЕВОДА СНИЖЕННЫХ 
РАЗГОВОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ФРАНЦУЗСКОГО 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Статья посвящена переводоведческому исследованию французской сниженной разго-

ворной речи. Рассмотрен вопрос факторов, которые влияют на перевод французских сни-
женных разговорных единиц. Определены детерминанты адекватной передачи сниженных 
разговорных элементов в украинском переводе французского художественного текста. 

Ключевые слова: сниженная разговорная речь, детерминанты перевода, перевод, 
языковой фактор, неязыковой фактор, передача, субъективный детерминант.
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THE DETERMINANTS OF THE ADEQUATE TRANSLATION OF THE LOW 
COLLOQUIAL ELEMENTS IN THE FRENCH FICTION TEXT

The article deals with the translation study of French low colloquial speech. The question 
of factors affecting the French low colloquial units translation is examined. The determinants 
of low colloquial elements adequate rendering in the Ukrainian translation of the French fi c-
tion text are determinated.
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ФІТОНОМЕНИ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ: ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНЕ 
ТЛУМАЧЕННЯ ДЕЯКИХ НАЗВ КВІТІВ 

У статті досліджено особливості фітономенів на позначення квіткових рослин із 
позиції лінгвокультурологічного аналізу. Виокремлено й проілюстровано конкретними 
прикладами символічне навантаження зазначених лексем. Інтерпретовано традиційне 
народне й новаторське індивідуальне осмислення найчастіше вживаних фітономенів у 
мові письменників Поділля.

Ключові слова: фітономен, символ, лінгвокультурологія, ідіостиль. 
 

Однією з характерних ознак мовотворчості письменників подільського краю є широке 
вживання ними лексико-тематичного ряду фітономенів, а саме лексем на позначення 
квітів. Квіткові рослини важливі не лише як елементи природи, цінною є їхня участь 
у формуванні мовної картини світу. Флористична лексика є складником численних 
образних побудов у мові: вона щедра на асоціації, нерідко набуває символічного, глибоко 
національного змісту. Як зазначає І. І. Коломієць, флоролексеми є вагомими компонентами 
як номінативних (предметно-поняттєвих), так і образних одиниць художнього тексту. 
Образно-тропеїчні перевтілення та символізацію дослідниця називає основними 
способами освоєння майстрами слова флоролексикону, а також додає, що завдяки цьому 
досягається найвищий ступінь прояву зображально-виражальних можливостей [4: 5]. 
Квіткова номенклатура в мовотворчості письменників слугує своєрідним перцептивним 
засобом пізнання краси природи, досконалості, життєвої гармонії, виконуючи при цьому 
естетичну функцію. 

Проблема лінгвокультурного тлумачення фітономенів, зокрема номенів на 
позначення квіткових рослин у мові письменників Поділля, ґрунтовно досі не була 
досліджена українськими лінгвістами. У наш час вивчення взаємодії людини й природи в 
лінгвокультурологічному аспекті є особливо важливим. Такий підхід дає змогу зрозуміти 
унікальність та вартісність отриманої інформації для пізнання культури народу, його 
світорозуміння та світосприйняття. Співвідношення мови й природи визначає цінність 
минулого в людській пам’яті та займає важливе місце в системі культурних надбань і 
пріоритетів українця. Номінації явищ біоценозу в художньому тексті, у тому числі й квітів, 
завжди мали й матимуть національну специфіку. Словосполуки, компонентами яких є 
фітономени мікрополя «квіти», часто слугують своєрідними трансляторами культурної 
інформації в мові, є зразками історичної пам’яті й об’єктами лінгвокультурології –
відносно нового напрямку сучасної лінгвістики.

В українському мовознавстві дослідженням фітономенів художнього тексту (частіше 
фольклорного мовлення) у вимірі лінгвокультурологічного, символічного аналізу 
присвятили свої розвідки С. Єрмоленко, В. Жайворонок, В. Ужченко, О. Потапенко, 
Д. Добрусинець, Е. Боєва, І. Голубовська, Т. Мішеніна, А. Гребенюк. Проте більше 
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натрапляємо на праці, виконані в дериваційному, мотиваційному, структурно-
семантичному, функціональному, порівняльно-історичному аспектах. Отже, актуальність 
порушеної проблеми є очевидною.

Мета цієї наукової студії: вивчення культурологічної цінності номенклатурних назв 
квітів художнього тексту з орієнтацією не на опис реалій, а на образи, які за ними приховані 
й існують у мовній свідомості суспільства. На нашу думку, основну вартість становлять 
часто стандартизовані, культурно зумовлені уявлення про предмет, емоційно забарвлені, 
стійкі стереотипи. Дослідження такого зразка дасть змогу віднайти й викрити своєрідний 
«код» до розуміння, як окрема нація здатна сприймати навколишнє середовище. Бо кожен 
народ «дивиться на світ своїми унікальними очима», пропускає інформацію крізь «свій 
розум» та оцінює предмети й явища довкола «тільки йому властивими відчуттями». 
Зауважимо, що джерелами культурно-національної інтерпретації є характерна для певної 
лінгвокультурної спільноти система образів-еталонів, відбитих у стійких порівняннях, 
символічно марковані лексеми, типові уявлення тощо. Саме вони й виконують роль 
мовних репрезентантів культурних знаків. 

Об’єктом розгляду нашої розвідки стали фітономени мікрополя «квіти», дібрані з 
текстів письменників подільського краю (М. Коцюбинського, Б. Лепкого, М. Стельмаха, 
В. Земляка, Є. Гуцала, О. Чорногуза, В. Яворівського, В. Кобця, Н. Доляк).

Фактичний матеріал нашого дослідження засвідчує, що лексеми мікрополя «квіти» в 
прозових творах письменників-подолян виявляють велику схильність до метафоризації; 
вони легко набувають семантичної подвійності через свою функціональну рухливість. 
Лексико-тематичну парадигму номенів на позначення квіткових рослин представляють 
найменування барвінок, волошка, кульбаба, лілія, льон, мак, мальва, півонія, ромашка, 
соняшник, троянда, фіалка, чорнобривці тощо. Нашу увагу привернули фітономени 
групи декоративних квітів. Проаналізуємо ті з них, які є найчастотнішими. 

Домінантна позиція в групі належить лексемі «троянда», а також її словам-
еквівалентам «рожа», «ружа». Згідно з інформацією Словника символів культури України, 
троянда – символ небесної досконалості та земних пристрастей; часу і вічності, життя 
та смерті; плодючості; краси; цнотливості; мовчання і таємниці…[8: 302]. Авторські 
осмислення цього фітономена позначені переважно традиційністю. У символізації 
«троянди» визначальним є сприйняття її як «королеви квітів» й ототожнення із красою, 
молодістю, привабливістю дівчини/жінки: Обсипана рожевим світлом, свіжа та гарна, 
Настя здавалась запашною трояндою (М. Коцюбинський); В другому місці картина: 
баба і дівка під рядном, між ними свічка. Світиться профіль старої воском, а молодої – 
листком троянди. (М. Коцюбинський); Я ще раз кажу, що гріх, великий гріх був би, 
коли б така пишна троянда, як ви, Мотре Василівна, потайміру цвіла (Б. Лепкий); 
Мотря лежала на білій постелі, як на снігу червона троянда (Б. Лепкий); (…) про 
молоду пані Ганну, яка ставала оксамитно лагідною й цвіла, як ружа, коли приїздив 
у гості до Закревських колишній кріпак, а тепер поет і художник Тарас Шевченко, 
який змалював Ганну на полотні (В. Яворівський); – Господи, хіба в нашому містечку є 
стільки вродливих жінок? Та всі як ружі! (В. Яворівський). Троянда – вираз найвищого 
ступеня довершеності, тому її образ часто переважає над іншими, як-от: – Кочубеєва 
донька краща. – Мудрагель! Краща троянда від ромену. Та, бач, зависокі пороги на наші 
ноги (Б. Лепкий); Воротарка пізнала голос гетьмана, що відрізнявся від голосу других 
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людей, як запах рожі відрізняється від ароми пільних квіток, і поспішно відчинила 
хвіртку (Б. Лепкий). Не зовсім типово, та подекуди натрапляємо й на зіставлення 
номена «троянда» з чоловіком: Фіндіпошівський касир того дня цвів, як ружа під вікном 
Ховрашкевича (О. Чорногуз); «Моє серденько, мій квіте рожаний!» (із листа Мотрі до 
Мазепи) (Б. Лепкий). Антропоцентризмом позначені контексти, у яких у порівняння із 
досліджуваним номеном вступає соматична лексика: Тим часом я розглядаю ніжну лінію 
шиї, м’який виріз на грудях, залом на руці, такий чистий і свіжий. Знаю, що пальці у 
рукавичках – як пелюстки троянди. (М. Коцюбинський); Євграф повторив експеримент: 
очі знову заплющилися, а уста почали розквітати, як троянди напровесні (О. Чорногуз); 
Мотря піднесла чарку до уст, що розхилялися злегка, як платки розцвітаючої рожі 
(Б. Лепкий); Його кирпатий ніс цвів, як повная рожа (М. Коцюбинський). Компонент 
«колючість» семантичного ядра лексеми мотивує до утворення значень «проблеми»: І 
досі деякі вчені ніяк не зрозуміють, що таке жінка для історії: прогрес, регрес чи колюча 
троянда (М. Стельмах), «негаразди», «біль»: – І замовкне злоба людська, як гадина, 
розчавлена ногою великолюда, і забудуться болючі хвилини минулого, бо в радощах 
великих скриються вони, як скриваються колючки роз серед листя і цвіту (Б. Лепкий). 
Життєва дорога, устелена трояндами, а не терном, – символічний образ благополуччя, 
добра, успішності: – Нема спасення без терпіння, – казав дідусь. – Як пройде негода, 
тоді й любіша погода. Що варте життя без терпіння, навіть згадувати нема що. 
Побачиш, що колись нинішнє терня переміниться вам у запашні троянди (Б. Лепкий); 
Мотря ступила на нову дорогу. Може, та дорога не рожами, тільки терням укрита, 
але вона є, і Мотря попрямує нею... (Б. Лепкий). 

Ще однією шанованою в народі квіткою, яка наділена глибоким символізмом, 
є чорнобривець. Чорнобривці (еквівалент «купчаки») – символ життя, сонця, 
надії, відродження, сподівання, тривалості життя, української оселі. Назва цих 
декоративних квітів підпадає під явище символізації ще й як образ українського 
села [8: 328]. Конотації, яких набуває номен в контексті літературного твору, 
стосуються переважно рідної оселі. Виразний запах квіток асоціюється з осінньою 
городиною, українською хатою, часто заквітчаною чорнобривцями: Настя повішала 
на стінах два ряди гарних образів від жердки аж до мисника, ще й позаквітчувала 
їх купчаками та кучерявою м’ятою (М. Коцюбинський); До землі вже прихилився 
зоряний вечір, з городів запахло чорнобривцями, соняшниками, прив’ялими нагідками 
(М. Стельмах); Закосичена калиною дівчина степом ішла і будяки в подолок рвала. – 
Пречистій на престіл... чом не васильки, або чорнобривці, купчаки?.. (Б. Лепкий); 
Ниви спорожніли, стужавіли стернею, потонули в чорній ріллі; небо з високим чолом 
теж здається порожнім і бездумним, лише ген на його краю розсипано жовтого 
порохна – чи то не відблиски з землі тих чорнобривців, що цвітуть тепер по селах?.. 
(Є. Гуцало). Для виразу людських емоцій щастя, радості, гарного настрою автори 
зіставляють своїх персонажів із самою квіткою, наділяючи фітономен емотивністю, 
адже кольорову гаму яскраво-жовтих барв не можна не ототожнювати із сонцем, 
теплом, станом піднесення, енергії: Марійка звелась на ноги, очі її цвіли двома 
щасливими чорнобривцями, вона хоч зараз ладна була бігти (Є. Гуцало); Зате 
Сідалковський розквітав, як чорнобривець. Він був певний, що це мовчання треба 
вважати своїм здобутком (О. Чорногуз).
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Серед опоетизованих назв квітів-символів не останнє місце належить і півонії. 
За зовнішнім виглядом ці квіти дуже гарні й повні, мають сильний притягальний 
аромат. У мовотворчості подільських письменників для підкреслення краси, пишності 
натрапляємо на порівняння з півонією як жінок, так і чоловіків: Ганя була гарна, 
вродлива, розпашілася, розквітла, як півонія (В. Земляк); – Я знав, що ви здібний, але 
що аж такий талановитий. Навіть не підозрював. Що то рідна стихія! На базарі ви 
як півонія – просто розквітаєте, ще й пахнете (О. Чорногуз); Коли щось траплялося 
цікаве і в нього виходило, як у кращих сищиків з пригодницьких романів, Бубон цвів, 
наче півонія, вирощена дбайливими руками Мацести Єлізарівни (…) (О. Чорногуз). У 
контексті, сусідячи з іншими фітономенами, номен «півонія» акумулює в собі силу й 
красу рідної землі, запах батьківщини: Поїзд наближався до кордону. На душі цвіли 
півонії і канни. Уже пахло димом вітчизни і свіжопереораною, як чоло мислителя, 
прикордонною смугою (О. Чорногуз); Добре, що на городі ще соняшники позоставались, 
по людських городах ростуть, по всіх селах. То їхніми головами земля думає, урвителю! 
(…) А ще вона славно думає півоніями й красолею, ружами й чорнобривцями, любистком 
і матіркою (Є. Гуцало). 

У лінгвокультурологічному потенціалі фітономена «лілія» визначальним є білий 
колір квітки, що дає змогу авторам створити чимало асоціативних образів: Попадались 
маленькі озера, що грали лускою і тріпотіли, як срібна риба, кинута з річки на 
надбережну траву. Або великі – з муром синього очерету, з білим обличчям водяних 
лілій, з багнистими берегами, чорними і блискучими, як мокрі спини гіпопотамів, з 
теплим духом води і намулу. (М. Коцюбинський); Але раптом він примовк, занімів, а 
обличчям білий став, що лілея на Чебреці (В. Земляк); (…) ген похитуються на хвилях 
гордовиті чаші білих лілей, а трохи далі за ними цвіте на воді лебідь, наче велика жива 
лілея (Є. Гуцало); – Бідні, бідні руки. Як вони змерзли і як побіліли, ніби без сонця лелії 
(Б. Лепкий). Культурно усталений, загальноприйнятий народний смисл вкладають 
письменники-подоляни в номен «лілія (лілея, лелія)»: то є дівчина – гарна, ніжна, 
скромна й чиста. Лілія (біла) – символ цноти, чистоти, непорочної краси [8: 176]. – Але ж 
гарна вона, краща від своєї долі, ой, краща! Гарна, як лелія… (Б. Лепкий); Паня стояла, 
помітно знічена і навіть розгублена, її очі дивилися кудись понад мене – саме так, були 
то темно-сині очі, шия у неї висока, біла, як на ставу лілеї, під батистовою кофтинкою 
тривожно дихали груди, Паня плакала (В. Земляк).

Глибоко символічного навантаження в українській національній свідомості набуває 
фітономен «мальва». Мальва – символ найдорожчого – любові до рідної землі, до 
свого народу [8: 36]. Локалізація під вікном біля хати ніби засвідчує незримий вічний 
зв’язок мальви й рідної материнської домівки, а отже несе символічний зміст номена, 
що в українській культурі став сімейним оберегом: Хата їхня стояла на пагорбку, 
подвір’я було заметене, все у спориші, на причілку у вікна задивлялися мальви, і жодної 
зламаної чи зірваної – у них не було дітей (В. Земляк); І ще кількох хат Данько не може 
знайти, зате оселя філософа, не варта вже й доброго слова, стоїть у дикому вишняку, 
перед віконцем ще цвітуть високі прихилені мальви, й цапок стоїть у сінях на порозі, 
замріявся (В. Земляк). Спільна сема «зовнішня краса» зумовлює активне функціонування 
асоціативного ряду мальва – дівчина/жінка або мальва – чоловік: Нарешті, пізніше за всіх, 
поріг вітальні переступила піонервожата Валя Малодід, яку так і кортіло порівняти з 
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мальвою: засмаглі щоки пашіли рум’янцем, губи темно-вишневі, в чорні безбережні очі 
налито живого огню (Є. Гуцало); – Дякую, шановний, – розцвітав, як мальва під вікном, 
старий Бубон (О. Чорногуз); По-мисливському гострувато примружившись, відказує, 
ворушачи темними, як оксамитові мальвові пелюстки, губами (Є. Гуцало). 

Мова художнього твору, зокрема прози, в аспекті лінгвокультурології дає можливість 
перейти від внутрішньосистемного аналізу до одиниць знання, до глибинних смислів 
національної комунікації. І чим глибше ми сягнемо в історію культури народу, в історію 
його мови, тим більшою є вірогідність побудови парадигми лінгвокультурем – слів та 
виразів, символів, стереотипів, образів тощо, – які мають українознавчу цінність [2: 
31]. У семантиці фітономенів процеси знаходять своє відображення наступним чином: 
отримання інформації різними каналами (зір, слух, смак, нюх, дотик), представлення 
отриманої інформації за допомогою різних моделей і структур, обробка інформації про 
зовнішній світ (метафора і метонімія). Передача інформації здійснюється непрямим 
способом, інформаційними каналами від покоління до покоління, від народу до народу у 
формі легенд, переказів тощо, що складає культурологічний аспект семантики фітонімів 
[5, с. 142]. Отже, можемо констатувати, що символічні конотації, притаманні нашій мові, 
дають змогу описати хоча й уривками, але національну картину світу українців а також 
простежити взаємовплив мови та менталітету нації. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ НАЗВАНИЙ 

ЦВЕТОВ 
В статье исследованы особенности фитономенов, обозначающих цветочные 

растения, с позиции лингвокультурологического анализа. Выделено и проиллюстрировано 
конкретными примерами символическую нагрузку указанных лексем. Интерпретировано 
традиционное народное и новаторское индивидуальное осмысление наиболее часто 
используемых фитономенов в языке писателей Подолья.
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FITONOMENS OF LITERARY TEXT: LINGUISTIC AND CULTURAL 
INTERPRETATION OF SOME FLOWER NAMES 

The article explores features of fi tonomens denoting fl owers from the perspective of 
linguistic and cultural analysis. Symbolic content of lexemes is distinguished and illustrated 
by specifi c examples. Traditional public and individual refl ection of the most frequently used 
fi tonomens in the language of Podillya’s writers have been interpreted.
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ЛЕКСЕМА НАСУЩНИЙ В УКРАЇНСЬКІЙ БІБЛІЙНО-ЛІТУРГІЙНІЙ 
ПЕРЕКЛАДНІЙ ТРАДИЦІЇ

У статті йдеться про історію появи та семантичного становлення лексеми на-
сущний в українській літературній мові, що була запозичена з церковнослов’янської 
мови у складі християнської молитви «Отче наш». Висвітлено основні версії тлумачен-
ня грецького прототипу цсл. насущний – гр. επιούσιος та спричинену її різнотлумачен-
ням варіантність перекладу Господньої молитви в цьому фрагменті, як в українських 
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біблійних та літургійних перекладах, так і в церковнослов’янських текстах Святого 
Письма, створених на українській етномовній території протягом ХІ – ХVІ ст.

Ключові слова: українські біблійні, літургійні переклади, лексема насущний, молит-
ва «Отче наш».

У сучасній українській мові слово насущний функціонує як окрема лексема і компо-
нент фразеологізму хліб насущний. У першому випадку вона реалізує семантику «той, що 
має важливе життєве значення, вкрай необхідний» [30: V, 210] і творить один синоніміч-
ний ряд зі словами: актуальний (який відповідає найважливішим потребам сучасності), 
животрепетний, злободенний (особливо важливий у даний момент), наболілий, болю-
чий, пекучий (який особливо турбує, хвилює, вимагаючи якнайшвидшого розв’язання), 
настійний (дуже потрібний, необхідний) [див. 8: 230]. Пор.: Шевченко вовіки насущ-
ний (назва нарису Івана Дзюби) [http://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/1978153]; В 
основі цієї ієрархії лежали найбільш насущні потреби (їжа, вода, житло), а на верши-
ні — більш високі індивідуальні запити (визнання, самовираження) (про піраміду потреб 
Абрагама Маслоу) [https://uk.wikipedia.org/wiki];

Значення фразеологізму хліб насущний розгалужується на дві виразні семантичні гіл-
ки: абстрактна семантика, із приглушеним значенням компонента хліб – «щось найваж-
ливіше, найістотніше», та конкретна, яка зберігає тісний зв’язок із ним, – «засоби, необ-
хідні для прожитку, існування» [33: ІІ, 927]. Пор.: Я б сказав, переслідування є насущним 
хлібом Церкви (Папа Римський Франциск) [http://uk.radiovaticana.va/news/2016/04/13]. 
Друга семантична лінія:
1. «хліб, хлібні вироби»: Хліб насущний: чи підвищаться ціни на хліб цього року (за-

головок публікації) [http://knpartners.com.ua/hlib-nasuschnij-chi-pidvischatsja-cini-na-
hlib-cogo-roku]; 

2. «їжа фізична» (часто на противагу їжі духовній): Чи замінить їжа духовна хліб на-
сущний (заголовок публікації) [http://wj.zao.com.ua/chi-zaminit-izha-duhovna-hlib-
nasushhnij/];

3. «матеріальне на противагу духовному»: ...соцопитування свідчать, що 70 відсо тків 
людей ставлять на перше місце матеріальне благополуччя. Не можна цікавити-
ся тільки хлібом насущним! (зі статті) [http://pedpresa.ua/24828-raul-chilachava-ne-
mozhna-dumaty-tilky-pro-hlib-nasuschnyj.html]

4. «професія, спосіб заробітку на життя»: у Щоденнику Шевченка: Я добре знав, що 
живопис – моя майбутня професія, мій хліб насущний… [http://www.viche.info/
journal/4079/] та ін.
Історично лексема насущний – це запозичення з церковнослов’янської мови (цсл. 

íàñuùíûé), яке прийшло в українську мову разом із молитвою «Отче наш», що входила 
до Нового Завіту (Євангелія від Матвія та від Луки (Мт. 6: 9–13; Лк. 11: 2–4)), а також до 
складу всіх християнських богослужінь (Літургії, богослужінь добового кола, таїнств) 
і щоденного молитовного правила, обов’язкового для кожного християнина. Вона міс-
титься в четвертому проханні Господньої молитви: Õëháú íàøú íàñuùíûé äàæäü 
íàìú äígñü – tÕn ¥rton ¹mîn tÕn ™pioÚsion dÕj ¹m‹n s»meron (Мт.) [37]; Õëháú íàøú 
íàñuùíûé ïîäàâàé íàìú íà âñ#êú äåíü – гр. tÕn ¥rton ¹mîn tÕn ™pioÚsion d…dou ¹m‹n 
tÕ kaq’ ¹mšran (Лк.) [37].
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Цсл. íàñuùíûé було тут відповідником прикметника гр. επιούσιος. Як відзначали 
ще давні перекладачі-екзегети (починаючи з засновника біблійної філології Орігена (бл. 
185–бл. 254)) і що підтверджують сучасні бібліїсти, слово гр. επιούσιος відсутнє як у 
класичній грецькій мові, так і в койне; це так званий гапакс.

У самому Євангелії επιούσιος ужито лише двічі – в Молитві Господній у паралельних 
місцях у євангелистів Матвія й Луки (Мт. 6; Лк. 11: 3) [10: 140]. З огляду на неясність 
етимології переклад цієї лексеми становив певні труднощі та викликав різнотлумачення, 
а це у свою чергу спричинювало варіантність Господньої молитви в цьому фрагменті. 
Актуальними на сьогодні є три основні версії тлумачення гр. оригіналу.

Перший варіант тлумачення виводить лексему επιούσιος від гр. прийменника επί 
«на» та іменника οὐσία «існування» (від ει̃ναι «бути»). Такої інтерпретації дотримували-
ся, зокрема, Йоан Золотоустий, Василій Великий, Григорій Ниський, Феофілакт, Євфи-
мій Зігабен тощо [14: 141]. Таким чином, лексемі επιούσιος приписували значення [хліб] 
«необхідний для [нашого] існування, для нашого буття». Саме на такому тлумаченні ба-
зується вся слов’янська і українська біблійно-перекладацька традиція.

Слов’янські перекладачі передавали гр. επιούσιος за допомогою його морфологічної 
кальки íà+ñóù(íûé) (íà+ñóùèè) < стсл. íàñѫøòüíú < ñѫøòè (активний дієприкм. теп. 
часу) < ñóòü, що є 1-ою, 3-ою ос. мн. дієслова áûòè «бути, існувати» [див. 32: ІІІ, 48; 
ІІІ, 812; ІІІ, 814]. Пор. в Остромировому Євангелії 1056–1057 рр.: õëháú/ íàøü íàñ@
mü/íûè• äàæäü íà/ìú äüíüñü (Лк.) [16: 58]; у Георгієвому (Галицько-Волинському) 
Євангелії 1264–1301 рр.: õëháú íàøü/ íàñqmèè• äàæå íàìú/ äícü (Лк.) [16: 283]; 
Острозькій Біблії 1581 р.: õëh¼áú íà¼øú íàñuùíûè äà¼æäú íà¼ìú äíå¼ñü (Мт); 
õëháú íàøú íàñuùíûè ïîäàâà+é íàì íà âñ#êú äí¨ü (Лк) [3] та ін. Однак деякі ранні 
церковнослов’янські пам’ятки містять у цьому фрагменті інші лексичні відповідники з 
тим же значенням, пор.: у Мстиславовому Євангелії 1095–1117 рр., пор.: õëháú íàøü 
áûòíûè äàæü íàìú íà âñ#êú äí¨ü. (Лк.) [16: 96], Добриловому Євангелії 1165 р.: 
õëháú íà/ øü áûòüíûè äà/æü íàìú äíüc (Лк.) [16: 202]. (від áûòè «бути, існувати», 
синонім до ñuùgñòâîâàòè [24: 62]). В інший спосіб гр. лексема передана в Галицько-
му (Крилоському) Євангелії 1144 р.: õëháú íàøü äî/ñòîèíú ~ñòüñòâq äàæü íàìú/ 
äüíüñü (Мт.) [16: 179], пор. також у Добриловому Євангелії 1164 р. у Євангелії від Матвія: 
õëháú íà/øü äîñòîèíú äà/æü íàìú äícü (Мт.) [16: 210], де äîñòîèíú «необхідний, 
потрібний» [Дьяченко], ~ñòüñòâî «природа, існування» [див.: 24: 177].

Варто зазначити, що значення «необхідний для існування» християнські егзегети й 
перекладачі також трактували по-різному – у фізичному та духовному сенсі: 

1) як потребу в звичайній їжі1, що протягом дня підтримує фізичне існування (пор. 
у зв’язку з цим етимологічну прив’язку М. Фасмера гр. επιούσιος до елін. επιούσια мн. 
«diaria, денний раціон» [32: ІІІ, 48]). Про цю інтерпретацію йтиметься далі;

2) Оріген, зокрема, убачав у понятті хліба насущного Логос, тобто самого Ісуса 
Христа;

3) св. Кирило Єрусалимський (315–386) – Ісуса Христа у Святих Дарах, тобто Пре-
святу Євхаристію [10: 141].

Останні два тлумачення підтримували також такі авторитетні ранньохристиянські 
богослови, як Тертуліан, Блаженний Ієронім, Агустин та ін. [14: 142].
1 У мові Біблії вислів «їсти хліб» означає просто «їсти» [10: 152].
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Таке духовне, алегоричне прочитання увиразнює латинський переклад Біблії (Вуль-
гата), автором якого є блаженний Ієронім (342–419/420), де в гр. επιούσιος компонент 
гр. επί потрактовано як прийменник «над, згори». Таке тлумачення спиралося на місце з 
Євангелія від Йоана, де Христос називає Себе Хлібом, що сходить із Неба: «Мій Отець 
дає вам хліб правдивий із неба. Бо хліб Божий є Той, Хто сходить із неба і дає життя 
світові. А вони [апостоли] відказали до Нього: Давай, Господи, хліба такого нам завжди! 
Ісус же сказав їм: Я хліб життя. Хто до мене приходить не голодуватиме він, а хто вірує 
в мене, ніколи не прагнутиме» (Йн. 6: 32–35). Виходячи з такого розуміння, гр. επιούσιος 
Ієронім передав лексемою supersubstantialis «надсущний» [10: 141], пор.: Panem nostrum 
supersubstantialem da nobis hodie (Мт.) [36]. Прикметно, що в Луки він ужив інше озна-
чення – quotidianum «щоденний»: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie (Лк.) [36].

Свого часу дотримання саме такої екзегези продемонстрував український митропо-
лит Петро Могила, навівши в Катехизмі 1645 року власний переклад молитви «Отче 
наш» староукраїнською мовою: Õëháú íàøú íàdñuùåñòâåíúíûé äàé íàìú íûíh 
[11: 212].

Крім того, як припускають, композиційне розташування молитви «Отче наш» у Бо-
жественній Літургії саме перед моментом причащання сприяло те, що вона містить сло-
ва «хліб наш насущний дай нам сьогодні», що їх Святі Отці, котрі власне формували 
богослужбовий канон, свого часу інтерпретували як прохання насамперед Небесного 
Хліба – Тіла Христового, тобто євахаристійно [10: 141].

Ще один спосіб інтерпретації спричинив наявність в окремих давніх 
церковнослов’янських біблійних перекладах прикметника, пов’язаного зі значенням «на-
сичення» (букв. «хліб насичення»), під яким можна розуміти і фізичний, і євхаристійний 
хліб2. Дотримання такої екзегези простежується, зокрема, в Холмському Євангелії кінця 
ХІІІ ст.: õëh/áú íàøü íàñûmüíûè. äàæü íàìú äíCü (Мт.) [16 322]; Євсевієвому 
Євангелії 1283 р.: õëháú íàøå íàñûùèíûè (sic!) äàè æå íàìú äí(ñ)ü [7: 162], Пе-
ресопницькому Євангелії 1556 – 1561 рр.: хлhбъ нашь насыщныи. даждь на(м) днε(с) 
(Мт.) (хоча у Луки: хлhбь нашь насоущный дай намь днε(с) [23]); Волинському Євангелії 
1571 р.: хëhá íàøú íàñûmíûé. äàé æå íàì äíåñ (Мт.); õëháú íàø íàñûùíûè. äàé 
íàì äíåñ (Лк.) [5].

Ця інтерпретація спиралася на описане в усіх чотирьох євангелистів чудо помно-
ження хлібів і насичення ними кількатисячного натовпу, що його вчинив Ісус Христос 
(Мк. 6: 30–44; 8–10; Мт. 14: 13–21; 15: 32–39; Лк. 9: 10–17; Йн. 6: 1–14), яке ще з часів 
раннього християнства трактували саме як євхаристійний символ [10: 153].

Сьогодні цю поширену протягом майже сімнадцятьох століть інтерпретацію піддано 
суттєвій критиці. Адже лексема гр. ουσία, на яку вона спирається, в народній грецькій 
мові, так званому койне (яким, власне, і був записаний Новий Завіт), мала звичайне побу-
тове значення – «майно, статок», тобто щось, пов’язане з фізичним існуванням (в Єван-
гелії гр. ουσία вжите в уривку про блудного сина, який легковажно витратив усе майно 
свого батька: «І молодший із них сказав батькові: Дай мені, батьку, належну частину 
маєтку! І той поділив поміж ними маєток. А по небагатьох днях зібрав син молодший 
усе, та й подавсь до далекого краю, і розтратив маєток свій там, живучи марнотратно» 

2 Зрештою, у Пресвятій Євхаристії Христос являє себе у вигляді звичайного хліба, тому такі по-
трактування не є взаємозаперечними [10: 153].
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(Лк. 15: 12–13)). У класичній грецькій мові гр. ουσία уживалося у філософських творах 
Платона й Арістотеля, де воно мало абстрактне значення «сутність, природа», а також 
«буття, існування» [14: 141]. Згодом, до речі, саме в цьому значенні її вживали християн-
ські богослови, які у своїх теоретичних побудовах значною мірою спиралися на античну 
філософську термінологію, для окреслення сутності Пресвятої Тройці: одна Сутність 
(ουσία), три Іпостасі (Особи) [Там само]1.

Таким чином, гр. ουσία, як вважають критики даної інтерпретації, не відповіда-
ло контексту Господньої молитви: у першому значенні як занадто побутове і до того 
ж позбавлене сенсу (хліб, якого стосувалося означення επιούσιος, не міг бути майном, 
статком, адже був продуктом, що швидко псувався), друге – як філософський термін, не 
притаманний слововживанню Христа, мовлення якого було скероване до простих людей 
[Там само].

Інша загальноприйнята інтерпретація розкладала гр. επιούσιος на ἐπί + εἶναι «що-
денний, повсякденний»2. Таке тлумачення підтримувало прохання хліба насущного у 
Луки, яке закінчувалося формулюванням «на кожний день»: ¹m‹n tÕ kaq’ ¹mšran; (пор. 
у Матвія – «сьогодні»: dÕj ¹m‹n s»meron). У цьому випадку гр. επιούσιος читалося як 
усічення від επι ουσαν ημέραν – цсл. íà ñ@øòüíú äüíü «на цей (поточний, існуючий) 
день»). Пор. в Архангельському Євангелії 1092 р.: õëháú íàøü íà ñîóùüíûè äígü• äàè 
íàì äícü (Мт.) [16: 80]; õëháú íàøü äíåâüíûè• äàè íà/ìú âñ#êú äíü (Лк.) [16: 91].

Цієї інтерпретації дотримувалися й пізніші українські перекладачі аж до сучасних, 
пор.: Новий Завіт у перекладі В. Негалевського 1581 р.: Хлεба нашого повшεхъдε(н)ного 
да(й) намъ сεго днÿ (Мт); Хлεба нашого повшε(х)дε(н)ного, да(й) намъ на ка(ж)ды(й) 
дε(н) (Лк) [21], Євангеліє від Луки в перекладі А. Кобилянського 1877 р.: Õëháú íàøú 
ùîäåííûé äàé íàìú íà êîæäûé äåíü [6]; Новий Завіт у перекладі П. Куліша та І. Пу-
люя 1900 р.: Õë³á íàø ùîäåííèé äàé íàì ñ¸ãîäí³ (Мт., Лк.) [29].

На початку ХХ ст. у бібліїстиці надзвичайної популярності набула третя версія 
щодо значення гр. лексеми επιούσιος: «необхідний на наступний день; завтрашній» від 
гр. ἐπι й н

Мт. Лк.
Морачевський
1864 [27]

Хлібъ нашъ насушний дай 
намъ сёгодні

Хлібъ нашъ насушний дай 
намъ сёгодні

Куліш-Пулюй 1900 
[29]

Хліб наш щоденний дай нам 
сёгодні

Хліб наш щоденний дай нам 
сёгодні

Бачинський 1903 [20] Хлhбъ нашь насущный дай 
намъ днесь

Хлhбъ нашъ насущный 
подавай намъ на кождый 
день

Левицький 1921 [28] Хліб наш насущний дай нам 
сьогодня

Хліб наш насущний дай нам 
сьогодня

Галущинський 1946 
[26]

Хліб наш насушний дай нам 
сьогодні

Хліб наш щоденний дай нам 
на кожний день

Огієнко 1962 [34] Хліба нашого насущного дай 
нам сьогодні

Хліба нашого насущного 
дай нам на кожний день

1 Пор. однокореневу з насущний – єдиносущний з Отцем (про Ісуса Христа), Тройця єдиносущна 
(про Тройцю), яку в окремих українських перекладах передано словом одноістотний.
2 Такої екзегези дотримувався, зокрема, Йоан Золотоустий (347–407).
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Хоменко 1963 [35] Хліб наш щоденний дай нам 
нині

Дай нам кожного дня наш 
хліб щоденний

Сліпий 1989 [17] Хліб наш насущний дай нам 
днесь

Дай нам кожного дня наш 
хліб насущний

Герасимчук 1990 [22] А нині подай нам хліб наш 
щоденний

А нині подай нам хліб наш 
щоденний

Турконяк 1997 [18] хліб наш насущний дай нам 
сьогодні

Хліб наш насущний давай 
нам щодня

Турконяк 2000 [19] хліб наш насущний дай нам 
сьогодні

Хліб наш насущний дай нам 
кожного дня

Турконяк 2006 [2] Хліб наш насущний дай нам 
нині

Хліб наш насушний давай 
нам кожного дня

Філарет 2004 [1] Хліб наш насущний дай нам 
сьогодні

Хліб наш насущний дай нам 
сьогодні

Громов 2012 [4] хліб наш насущний дай нам 
сьогодні

хліб наш насущний давай 
нам кожний день

При цьому, як бачимо, лише в одному випадку насущний і щоденний розподілені 
між проханнями у Матвія і Луки – в перекладі греко-католицького богослова о. Т. Галу-
щинського 1946 р. [26] В усіх інших випадках у паралельних місцях переклади містять 
або означення насущний, або ж щоденний, незважаючи на їх відмінність, про яку ми 
говорили вище. Це може бути зумовлене притаманним для біблійно-перекладної тра-
диції явищем так званого гармонійного коректування – тенденції до певної лексичної 
уніфікації паралельних місць.

Спостереження над молитовним, літургійним варіантом молитви «Отче наш» в укра-
їнських богослужбових виданнях демонструє цілковиту перевагу церковнослов’янізма 
насущний над іншими варіантами перекладу гр. επιούσιος. Із 36 опрацьованих нами 
джерел лише в 10-ох ужите інше означення, серед яких, у свою чергу, домінує лексема 
щоденний (7/10). Пор.: «Молитовник для руського народу» І. Пулюя 1871 р.: хліб наш 
щоденний дай нам сёгодні [25: 26–27]; «Молитовник мовою українською й церковно-
славьянською» архиєпископа О. Дородніцина 1918 р.: хліба нашого повсякденного дай 
нам сьогодні [15: 11–12]; переклад діячів Української Православної Церкви в Польщі 
1928 р.: Хліб наш потрібний дай нам сьогодні [31: 7].

Як можна припустити, збереження церковнослов’янізма насущний було спричинене 
не обов’язково дотриманням першої версії тлумачення гр. επιούσιος. Його перевага по-
лягала насамперед у тому, що він давав змогу уникнути семантичної конкретики, збе-
регти багатозначність (сказати б, неоднозначність) оригіналу, залишити проблему його 
інтерпретації відкритою, чого, проте, не дозволяла лексема щоденний. Цікаво, що такий 
підхід – заховати за церковнослов’янізмом множинність значень – демонструє ще слов-
ник Памви Беринди 1627 р., де лексема насущний тлумачиться так: «Насущный: албо 
насущественный: тотъ которїй тои (ж) истности: тоестъ, нашей истности притрафл#ючїй 
с#, и пригожїй: кождоденный, повседневный м(ф): б(с): фі на(д)истотны(й), и превы(ш)
шаючї(й) всh истности, и все створе(н)е» [13: 71].

Поза біблійно-літургійним контекстом лексема насущний, як бачимо, не виходить 
із окресленого цим контекстом семантичного поля, реалізуючи як абстрактне, так і кон-
кретне значення, проте без виразної прив’язки до божественної реальності.
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ЛЕКСЕМА НАСУЩНЫЙ В УКРАИНСКОЙ БИБЛЕЙСКОЙ И 
ЛИТУРГИЧЕСКОЙ ПЕРЕВОДНОЙ ТРАДИЦИИ

Статья посвящена истории появления и семантического становления лексемы 
насущный в украинском литературном языке, которая была заимствована из церков-
но-славянского языка в составе христианской молитвы «Отче наш». Рассмотрены 
основные версии толкования греческого прототипа церковнославянизма насущный – 
гр. επιούσιος, а также возникшую по причине разных ее интерпретаций вариантность 
переводов молитвы «Отче наш» в этом фрагменте в украинских библейских и литурги-
ческих переводах, а также в церковнославянских текстах Святого Писания, созданных 
на украинской этноязыковой территории на протяжении ХІ – ХVІ веков.

Ключевые слова: украинские библейские, литургические переводы, лексема 
насущный, молитва «Отче наш».

Puriayeva N.V., cand. sc. philol., doctoral student
Ukrainian language institute of NASU, Kyiv

THE LEXEME НАСУЩНИЙ IN THE UKRAINIAN 
BIBLICAL AND LITURGICAL TRANSLATIONS

The article is dedicated to the history of genesis and semantic formation of the token daily 
in the Ukrainian literary language, which was borrowed from the Church Slavonic language as 
a part of Christian prayer «Our Lord.» The basic version of the Greek prototype interpretation

of daily – and caused by its different interpreting the variety of translations of the prayer 
«Our Lord» in this passage, either in the Ukrainian Bible and liturgical translations, or in 
Church Slavonic texts of Scripture, created within Ukrainian ethnolinguistic territory during 
the XI – XVI century.

Key words: Biblical and Liturgical translations, the prayer.
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ПРО ПРИРОДУ ОДНІЄЇ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОЇ ПОМИЛКИ
У статті зроблено спробу виявити внутрішній механізм у сучасній мовній свідо-

мості, що породжує в сучасній мові утворення типу обманýти – обманý, обмáниш; 
підманýти – підманý, підмáниш тощо, що їх фіксує вже впродовж тривалого часу 
сучасна лексикографія, при закономірних для цих дієслів особових парадигмах обманý, 
обмáнеш; підманý, підмáнеш і т. ін., що їх також знають сучасні лексикографічні 
джерела. Ще парадоксальнішим лексикографічним фактом є фіксація тими самими 
словниками таких утворень відразу з обома вказаними особовими парадигмами як па-
ралельними. Поза сумнівом, невідповідні словоформи в таких дієсловах з’являються під 
впливом цілком закономірних словоформ словотвірно подібних утворень від кореневого 
манúти – маню́, манúш. Оскільки дієслівні утворення обох цих типів належать до двох 
різних дієвідмін, таке поплутування їхніх особових словоформ, безперечно, належить 
лише лексикографії, але не мові, тому явні помилки повинні бути терміново усунуті зі 
словників сучасної української літературної мови.

Ключові слова: особова парадигма, перша / друга дієвідміна, особові словоформи, 
тип наголосу, кінцева / рухома акцентна парадигма.

Звичайно, найпростіше мовну помилку просто виправити; важче пояснити її при-
роду. Зрештою, як виправити помилкове на правильне, не знаючи, що з них є чим? Зро-
зуміло, що для цього потрібні знання про природу мовних явищ, тих закономірностей, 
за якими живе, розвивається й функціонує на кожному своєму історичному етапі мовна 
система. Інакше помилка буде повторюватися, переноситися з одного джерела в інше… 
Добре відомо тим часом, що помилка, багато разів повторена, хоч і не перестає бути 
помилкою, стає звичною для мовної свідомості. Задавнена помилка не дратує, не обу-
рює – обурює, дратує намагання порушити стан інтелектуальної невинності. Та все ж 
зважимося це зробити: може, з цього щось добре і вийде. 

Скажімо, в одному з авторських словників сучасної літературної мови, що побачив 
світ перед десятьма роками тому, натрапляємо на таке: обманýти – обманý, обмáниш 
[Голов.95, 114]. Поза сумнівом тим часом є те, що дієслово обманути, маючи суфікс -ну- в 
інфінітиві, належить до першої дієвідміни й тому має насправді іншу особову парадигму, 
на що, між іншим, указують деякі інші лексикографічні джерела сучасної мови, напр.: 
обманýти – обманý, обмáнеш [ОС99, 511] . Що помилка, однак, в автора не є механічною, 
свідчить те, що він її повторює в іншому префіксальному тієї ж дієслівної основи, див.: 
підманýти – підманý, підмáниш [Голов.95, 126], пор. з правильним: підманýти – підманý, 
підмáнеш [ОС99, 589]. Мало того, в іншому словнику того ж автора, що з’явився друком 
вісьмома роками пізніше, помилка в обох цих дієсловах повторена, див.: обманýти – 
обманý, обмáниш [Голов.03, 180] і підманýти – підманý, підмáниш [Голов.03, 203]. Най-
цікавіше в повчальному сенсі те, що в ще одному словнику того ж автора, який з’явився 
в міжчасі, знаходимо слово обманýти – обманý, обмáнеш, обмáнуть [Голов.99, 336], тобто 
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з правильно потрактованою особовою парадигмою теперішньо-майбутнього часу. Звід-
си можна зробити той прикрий висновок, що помилка залишилася неусвідомленою для 
автора; у цьому випадку правильну форму 2-ої особи однини обманеш, очевидно, “під-
казала” правильна форма 3-ої особи множини обмануть, що її ніяк не поєднаєш з помил-
ковою обманиш, але підказала, як виглядає, оказіонально, без глибшого усвідомлення 
характеру особової парадигми дієслів з суфіксом -ну-. 

Гадаємо, доречним у цьому контексті буде згадати ще один епізод з лексикографіч-
ним трактуванням цього слова в кількох авторських словниках іншого автора. Спочат-
ку бачимо тут тотожну помилку, див.: обманýти – обманý, обмáниш [Погр.59, 332], од-
нак кількома роками пізніше вже цілком правильно, див.: обманýти – обманý, обмáнеш 
[Погр.64, 350]. Поза сумнівом, тут автор усвідомив допущену ним спершу помилку; гада-
ємо, навіть більше: він ще продумав, як фіксацією словоформ особової парадигми дієс-
лова досягти уникнення її надалі, див.: обманýти – обманý, обмáнеш, обмáнуть [Погр.84, 
379]. Цьому, певна річ, сприяє й те, що джерело з такою ж послідовною скрупульозністю 
фіксує й інше дієслово того ж кореня, що, маючи інший суфікс, має й іншу особову пара-
дигму теперішньо-майбутнього часу, за якою воно належить до другої дієвідміни, див.: 
обманúти – обманю́, обмáниш, обмáнить, обмáнять [Погр.84, 379]. Гадаємо, можна не 
сумніватися в тому, що помилки у визначенні характеру словоформ особової парадиг-
ми дієслова першої дієвідміни обманути з’являються підо впливом словоформ особової 
парадигми дієслова другої дієвідміни обманити. Зрештою, у нас є можливість у цьому 
переконатися.

Уже “Словарь української мови” містить такого роду помилку в самому коренево-
му, див.: манýти – манý, мáниш [Грінч. II, 405], однак це тут же спростовує безособо-
ве дієслово манýтися – манéться [Грінч. II, 405]: певна річ, форма манеться можлива 
тільки в дієслові першої дієвідміни, що має словоформи особової парадигми ману, ма-
неш… мануть (до тієї обставини, що словоформа манеться є кінцевонаголошеною, як 
і до акцентуаційного аспекту проблеми загалом, ми ще повернемося згодом). Звичайно, 
помилку спричинило своїми словоформами спільнокореневе слово другої дієвідміни 
манúти – маню́, мáниш [Грінч. II, 404]. Гадаємо, тут варто вказати на ту обставину, що 
сучасна лексикографія фіксує вже лише саме кореневе дієслово манúти – маню́, мáниш 
[див.: ОС99, 411], від якого в сучасній мові утворюється ціла низка префіксальних по-
хідних, напр.: вúманити – вúманю, вúманиш [ОС99, 95], заманúти – заманю́, замáниш 
[ОС99, 272], зманúти – зманю́, змáниш [ОС99, 312] та ін. Інше безпрефіксне кореневе 
в сучасній мові вже є архаїчним; ця основа існує нині вже лише у зв’язаному вигля-
ді в дієсловах обманути і підманути. Однак саме в цих випадках дієслова обманити 
і підманити є більшою чи меншою мірою семантично близькими до них; в усіх ін-
ших утворення на -ити семантично помітно віддалилися від утворень на -нути. Вза-
галі, за свідченням “Словаря української мови”, дієслова на -ити були активніші в 
мові; саме вони утворювали видові пари зі словоформами недоконаного виду на -ува-
ти, див.: обмáнювати – обмáнюю, обмáннюєш, док. в. обманúти – обманю́, обмáниш 
[Грінч. III, 17], підмáнювати – підмáнюю підмáнюєш, , док в. підманúти – підманю́, 
підмáниш [Грінч. III, 171] (наводимо тільки дієслова з семою “обман”). Утворення на 
-нути представлені тут лише безособовим заманýтися – заманéться [Грінч. II, 63], теж, 
звичайно, як і кореневе, було кінцевонаголошеним, що без змін дотривало досі, див.: 
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заманýтися – заманéться [Голов.95, 61; Голов.03, 95 і ОС99, 272]. Звичайно, тільки в части-
ні значень буде справедливою інформація підманýти – підманý, підманéш = підманити 
[Грінч. III, 171], однак ця фіксація для нас важлива ще й тим, що вона містить безпо-
середній доказ того, що первісно дієслово підманути було кінцевонаголошеним. Зви-
чайно, при такій акцентній характеристиці поплутування е з и у словоформах обманеш 
і обманиш було неможливим; воно могло з’явитися лише з розвитком у цих дієсловах 
рухомої акцентної парадигми, яка розвинулася була вже на той час і в дієсловах спільно-
го кореня на -ити хоч, до речі, і в них теж є вторинною, як ми це ще побачимо . Скажімо, 
такий словниковий запис дає можливість наочно уявити собі можливість для такого по-
плутання словоформ, див.: обмáнювати – обмáанюю, обмáнюєш; обманúти – обманю́, 
обмáниш, обмáнять і обманýти – обманý, обмáнеш [Голоск.250]. Цікаво, що цьому ста-
ну видової пари передував, за свідченням лексикографії, інший, що цікаво простежи-
ти в зіставленні з даними, наприклад, російської мови, див.: обманывать, обмануть // 
обмáнювати – обмáнюю,обмáнюєш // обманúти – обманю́, обмáниш [Із. 317]. Прикмет-
но, що й помилка тут з’являється відразу після усунення утворення на -ити з видової 
пари не лише як провідної, але і як можливої паралельної словоформи поряд з утво-
ренням на -нути, див.: обманывать, обмануть // обмáнювати – обмáнюю, обмáнюєш 
// обманýти – обманý, обмáниш (sic!) [РУС37, 436]. Згодом помилка була виправлена: чи 
не завдяки тому, що слово обманити повернули у словники сучасної мови? Однак тепер 
його вже трактують як розмовне, див.: обманывать, обмануть // обмáнювти – обмáнюю, 
обмáнюєш // обманýти – обманý, обмáнеш и разг. обманbти – обманo, обмáниш [РУС II, 
185], однак, зауважимо, що аналіз відповідних статей у “Словнику української мови”, у 
якому дієслово обманити теж потрактоване як розмовне [див.: СУМ V, 534], змушує за-
сумніватися в правдивості цих даних про нього.

Для нас, однак, важливо тут відзначити, що за станом на початок 1960-х років по-
милка була усунута в обох дієсловах у словниках української літературної мови, напр.: 
обмáнювати – обмáнюю, обмáнюєш // обманýти – обманý, обмáнеш и разг. обманúти – 
обманю́, обмáниш [УРС III, 39]; підмáнювати – підмáнюю, підмáнюєш // підманúти – 
підманю́, підмáниш и (реже) підманýти – підманý, підмfнеш [УРС III, 386] ; пор. з, напр., 
замfнювати – замáнюю,замáнюю, замáнюєш // заманúти – заманю́, замáниш [УРС II, 
74], – словом з виразно іншою семантикою, яке не має паралелей серед утворень на 
-нути. Однак згодом знову у словниках з’являється помилка, див.: підмáнювати – 
підмáнюю, підмáнюєш, недок., підманúти – підманю́, підмáниш і рідше підманýти – 
підманý, підмáниш (sic!), док. [СУМ VI, 454], але вже без неї у випадку зі спільнокоре-
невим обмáнювати – обмáнюю, обмáнюєш, недок., обманýти – обманý, обмáнеш і розм. 
обманúти – обманю́, обмáниш, док. [СУМ V, 534]. І тут звертаємо увагу на те, що слово-
форми доконаного виду в обох випадках тільки кількісно є тотожними, однак за їхньою 
роллю у видових парах вони є принципово відмінними. Безперечно, це пов’язано з їх-
ньою семантикою, оскільки дієслова зі словоформою недоконаного виду підманювати 
поєднують у собі значення “манити” (і це насамперед) і “обманювати” [див.: СУМ VI, 
454], через що словоформи -маню́, -мáниш (від -манúти) тут уживаніші, а тому й впли-
вовіші; тим часом дієслова зі словоформою недоконаного виду обманювати мають лише 
значення із семою “обман” [див.: СУМ V, 534], що в сучасній мові передають здебіль-
шого словоформи доконаного виду на -нути: -манý, -мáнеш (від -манýти), відсунувши 
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на периферію словоформи доконаного виду на -ити: -маню́, -мáниш від -манúти, через 
що вони вже не є впливовими. Звичайно, ці міркування мають якесь значення, якщо 
спробувати зрозуміти той здогадний механізм мовосвідомості, що може породжувати 
такого роду мовні помилки. Можливо, що в конкретному цьому випадку лексикографіч-
ної оцінки слова впливовим виявилося джерело – “Словарь української мови”, тому й у 
“Словнику укрїнської мови” кореневе манýти – манý, мáниш [СУМ IV, 624] потрактова-
не, як бачимо, теж помилково, хоча так само правильно тут же потрактоване безособове 
манýтися – манýться [СУМ IV, 624]. 

Знаючи, яке місце належить “Словнику української мови” у визначенні сучасних 
мовно-літературних стандартів, можна без вагання припустити, що він своїм авторите-
том вплинув на подальшу лексикографічну практику. На жаль, це стосується й поми-
лок, що є в ньому. Оскільки СУМ за типом є словником тлумачним, то його помилки 
переважно повторюють такі ж тлумачні словники, що належать різним авторам, слов-
ники ж орфографічні, орфоепічні здебільшого відображають іншу лексикографічну тра-
дицію, хоч і тут, щоправда, не без винятків. Див.: манýти – манý, мáниш [НТСУМ II, 571], 
хоч манýтися – манéться [НТСУМ II, 571] і тут же манúти – маню́, мáниш [НТСУМ 
II,568], що могло би бути підказкою для автора словника. Те саме й у префіксальному, 
див.: підмáнювати – підмáнюю, підмáнюєш // підманúти – підманю́, підмáниш і рідше 
підманeти – підмау, підмfниш [НТСУМ III, 371]; додамо, що видової пари зі словофор-
мою недоконаного виду обманювати джерело просто не фіксує. Те саме бачимо і в іншо-
му лексикографічному джерелі найостаннішого часу, див.: манýти – манý, мáниш [ВТС, 
509] і підмáнювати – підмáнюю, підмáнюєш, недок., підманúти – підманю́, підмáниш, док. 
[ВТС, 774], але теж без помилки: обмáнювати – обмáнюю, обмáнюєш, недок. обманýти – 
обманý, обмáнеш і розм. обманúти – обманю́, обмáниш, док.[ВТС, 643]. Цікаво, що той же 
колектив авторів, підготувавши й орфографічний словник, повторює в ньому стереотипно 
ті ж самі характеристики, див.: манýти – манý, мáниш [ВЗОС, 339] і підманýти – підманý, 
підмáниш [ВЗОС, 488], але обманýти – обманý, обмáнеш [ВЗОС, 422]. 

Звичайно, тут не йдеться лише про поплутування словоформ 2-ої особи однини осо-
бової парадигми теперішньо-майбутнього часу -манеш і -маниш. Як відомо, існує лек-
сикографічний стандарт, згідно з яким уважають за достатнє наводити в дієсловах крім 
форми інфінітива ще особові форми 1-ої та 2-ої особи однини; уважають, що всі інші 
особові форми можна вивести на підставі вказаних. Тому, поза сумнівом, -маниш замість 
належного -манеш від -манути змушує сприймати ці дієслова на -нути як належні до 
другої дієвідміни, хоч насправді вони належать до дієвідміни першої. Гадаємо, зрозуміло 
цілком, що вказані помилки є грубими, для лексикографії скандальними. Їхню ж ніяк не 
прокоментовану появу в українській лексикографії впродовж уже понад століття важко 
кваліфікувати в мовознавчих термінах або в близькій до них загальновживаній лексиці. 
Можливо, саме цим і можна пояснити відсутність таких коментарів.

Проминаючи очевидне, прокоментуємо лише ще акцентуаційну проблематику, що 
з’являється тут у досить цікавому аспекті. Ми вже мали неодноразову нагоду переко-
натися, що рухома акцентна парадигма дієслів твірної основи -манýти – -манý, -мáнеш 
є вторинною; первісно всі вони були кінцевонаголошеними, маючи наголос за схемою 
-манýти – -манý, -манéш (див. вище); цей тип наголосу для кореневого реконструйовано 
ще для пізньопраслов’янської доби [див.: Скляренко, 180]. Цікаво, що дієслова того ж ко-
реня на -ити первісно теж були кінцевонаголошеними [див.: Скляренко, 161], тобто їхньою 
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первісною схемою наголошення було -манúти – -маню́, -манúш, що знаходить підтверджен-
ня в зафіксованому лексикографічно безособовому манúтися – манúться [СУМ IV, 620] або 
в римованому, див.: “Весно, ти мучиш мене Розсипаєшся сонця промінням, Леготом теплим 
пестиш, в сині простори маниш” [див.: СУМ IV, 620], де, поза сумнівом, слово має наголос 
манúш, що відносить його до кінцевонаголошених дієслів. Зрозуміло, що кінцевонаголоше-
ні словоформи -манéш і -манúш сплутати було просто неможливо. Певна річ, сплутування 
їхнє почалося після втрати ними кінцевого наголосу й розвитку в них рухомої акцентної 
парадигми, у якій кінцевонаголошеною залишається лише 1-а особа однини -маню́ і -манý, 
тоді як усі інші набули кореневого наголосу (напр.: -мáниш… -мáнять і -мáнеш… -мáнуть. 
“Словарь української мови”, з одного боку, ще частково відображає кінцевонаголошений 
стан дієслів на -нути (див. вище); з другого боку, саме в ньому, мабуть, уперше поплутано 
особові парадигми цих спільнокореневих дієслів, які, проте, належать до різних дієвідмін, а 
це робить систему їхніх особових закінчень принципово відмінними. Це є, гадаємо, доказом 
того, що процес акцентних змін у цих дієсловах відбувся загалом незадовго до їхньої фіксації 
у “Словарі української мови”. Саме в цих умовах тут з’являється при правильному манúти – 
маню́, мáниш (див. вище) неправильне манýти – манý, мáниш (див. вище). Помилка ця, як 
бачимо, виявилася фатальною для української лексикографії на ось уже більше як сто років. 
Звичайно, це тільки наше припущення. Ми зовсім не виключаємо, що тут могли діяти й інші 
чинники, Зрештою, суть не в цьому: якими б не були причини цих задавнених лексикогра-
фічних помилок, їхній згубний вплив на сучасну литературну мову не підлягає жодному сум-
ніву. Залишається зробити немало-небагато: просто виправити помилку.
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Задорожный В. Б., канд. филол. наук, старший научный сотрудник
Институт языковедения им. А. А. Потебни НАН Украины, Киев

О ПРИРОДЕ ОДНОЙ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЙ ОШИБКИ
В статье предпринята попытка выявить внутренний механизм в современном язы-

ковом сознании, что порождает в современном языке образования типа обманýти – 
обманý, обмáниш; підманýти – підманý, підмáниш и под., фиксируемые длительное 
время современной лексикографией, при закономерных для этих глаголов личных пара-
дигмах обманý, обмáнеш; підманý, підмáнеш и др., которые также знают современные 
лексикографические источники. Еще более парадоксальным лексикографическим фак-
том является фиксация теми же словарями данных образований сразу с двумя указан-
ными личными парадигмами в качестве параллельных. Вне всякого сомнения, несоот-
ветствующие личные словоформы в данных глаголах появляются под влиянием вполне 
закономерных словоформ словообразовательно подобных образований от корневого 
манúти – маню́, манúш. Поскольку глагольные образования обоих этих типов принадле-
жат двум разным спряжениям, подобное смешивание их личных словоформ, безусловно, 
принадлежит только лексикографии, но никак не языку, поэтому явные ошибки должны 
быть удалены из словарей современного украинского литературного языка.

Ключевые слова: личная парадигма, первое / второе спряжение, личные словофор-
мы, тип ударения, конечная / подвижная акцентная парадигма. 

Zadorozhnyi V. B., the candidate of Philology, senior researcher 
O. Potebnya Institute of Linguistics of the NAS of Ukraine, Kyiv

ON THE NATURE OF ONE LEXICOGRAPHIC MISTAKE
The article is an attempt to discover the inner mechanism in the present-day linguistic con-

science that leads to derivatives like обманýти – обманý, обмáниш; підманýти – підманý, 
підмáниш etc., which have been recorded by the modern lexicography for a prolonged period 
of time, while the logical personal paradigms for this words are обманý, обмáнеш; підманý, 
підмáнеш etc., also known to the lexicographical sources. Even more paradoxical is the lexi-
cographical fact that the same dictionaries document such derivatives with both paradigms at 
the same time, listing them as parallel ones. Without doubt, the improper personal word forms 
in verbs like this appear under the infl uence of completely logical word forms of derivatives of 
a similar word-building from the radical манúти – маню́, манúш. Since the verbal derivatives 
of these two types belong to two different conjugation types, such confusion of their personal 
word forms, without doubt, belongs to lexicography, but not to the language, which is why the 
evident mistakes need to be removed from the modern Ukrainian dictionaries immediately. 

Key words: fi rst / second conjugation type, personal paradigm, personal word forms, ac-
cent type, fi nal / mobile accentual paradigm.
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ОЦЕНИВАНИЕ ОМОНИМИЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

С КОММУНИКАТИВНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА)

В статье на материале современного азербайджанского языка анализируется про-
блема оценивания омонимичных предложений с коммуникативной точки зрения. Для 
наиболее приемлемой организации процесса коммуникации крайне необходимо исследо-
вание влияния синтаксической омонимии на ход данного процесса и передачу информации 
предложением. Омонимия предложения вовсе не означает, что мы не можем говорить 
о его семантическом объеме, информативной нагрузке, информативной позиции, а так-
же о его коммуникативной цели и назначении. Отражение синтаксической омонимии в 
информативной нагрузке отдельно взятых предложений, составляющих омонимичную 
пару, позволяет прийти к выводу, что данное явление не связано с языковой экономией. 
Его скрытое проявление в предложении затрудняет его своевременное обнаружение и 
создает условие для того, чтобы оно осталось вне внимания. Это служит подтверж-
дением тому, что существование омонимичных предложений не является серьезной по-
мехой процессу общения.

Ключевые слова: синтаксическая омонимия, омонимичные предложения, коммуни-
кативная цель, информативная нагрузка, текст, адресант, адресат.

Проблема синтаксической омонимии с 60-х годов ХХ столетия стала одной из акту-
альных тем, которой в языкознании уделялось большое внимание. В «Лингвистическом 
энциклопедическом словаре» тенденции исследования синтаксического уровня языка, 
проведенного за вышеуказанный период, группируются следующим образом: «1) от 
изучения формы к исследованию содержания синтаксических единиц, в частности от-
ношения предложения к обозначаемой им ситуации (т. наз. семантический синтаксис); 
2) выход за пределы предложения в область дискурса, текста (анализ сверхфразовых 
единств, абзаца, целостных текстов); 3) от языка к речи (исследование коммуникативных 
установок и условий употребления речевых произведений); 4) от объективных характе-
ристик предложения к субъективной интерпретации высказываний (изучение косвенных 
речевых смыслов); 5) от статического синтаксиса к динамическому (изучение процессов 
функционирования и преобразования единиц синтаксиса); 6) от правил сочетания (фор-
мации) к правилам порождения (трансформации)» [12, с. 450].

Следует отметить и то, что в словаре указывается также укрепление данными тен-
денциями связи синтаксиса с семантикой, словообразованием, логикой, прагматикой, 
стилистикой и теорией коммуникации.

Научная картина указанного периода дает основание утверждать, что исследования, 
проводившиеся в тот период, были преимущественно направлены на изучение семан-
тического аспекта синтаксических единиц (и особенно предложений), а это создало 
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благоприятные условия для исследования омонимии, являющейся семантическим явле-
нием на основе синтаксических единиц. С другой же стороны, 60-е годы XX века ха-
рактеризуются также и увеличением исследований, связанных с машинным переводом 
(автоматический перевод), автоматической обработкой текста (автоматический синтак-
сический анализ текста), лингвистикой текста, компьютерной лингвистикой, компью-
терными методами обработки языковых материалов, а это создало прочную основу для 
привлечения к исследованию омонимии синтаксических единиц.

По мнению Е.В.Шкурко, отмечающего возрастание интереса к изучению синтакси-
ческой омонимии в последние десятилетия XX века, одним из важнейших факторов, 
актуализирующих исследования, связанные с данным языковым явлением, является оп-
тимизация процесса коммуникации, то есть обеспечение реализации этого процесса в 
самом целесообразном виде. Е.В. Шкурко приходит к выводу о целесообразности об-
учения студентов, особенно факультетов филологии и журналистики, сущности синтак-
сических омонимов, причин их появления, способам их выявления и методам их устра-
нения, и формирования у студентов привычки контроля за создаваемыми ими текстами. 
Автор отмечает необходимость выступления автора текста одновременно как с позиции 
адресанта текста, так и с позиции адресата, воспринимающего данный текст, предвари-
тельного определения возникающего в сознании реципиента в процессе восприятия тек-
ста представления и проверки соответствия или несоответствия последнего реальному 
содержанию данного текста. Вместе с тем автор подчеркивает, что применение данных 
правил на практике не даст возможности полностью устранить явление синтаксической 
омонимии, а только способствует снижению процента предложений, усложняющих про-
цесс коммуникации, до минимума [14, c. 109, 112].

Для обеспечения качественной организации процесса передачи информации крайне 
важно определение сущности воздействия явления синтаксической омонимии на процесс 
общения и взаимопонимания, точнее, оценка данного языкового явления с точки зрения 
процесса коммуникации. Логическим результатом становится появление предложений, 
которые являются активными синтаксическими единицами процесса общения, находятся в 
центре данных исследований, то есть явление синтаксической омонимии преимуществен-
но исследуется на уровне предложения, а омонимия свободных словосочетаний, которые в 
языкознании воспринимаются не как коммуникативные, а только лишь как номинативные 
единицы, в определенной степени остается вне таких исследований.

Под оцениванием омонимичных предложений с коммуникативной точки зрения под-
разумевается определение влияния явления синтаксической омонимии на протекание 
процесса коммуникации и проводимость информации предложением. Здесь важно ис-
следование семантического объема, информативной нагрузки и информативной пози-
ции, а также коммуникативной цели омонимичных предложений. Для этого, в первую 
очередь, надо начать с особенностей, характеризующих омонимичные предложения и 
явление синтаксической омонимии. На основе существующих в лингвистике мнений, 
связанных с этими проблемами, важные особенности, на которые следует обратить вни-
мание в связи с омонимией предложений, можно сгруппировать следующим образом: 
1) идентичность лексического состава омонимичных предложений [2, c. 205];
2) связывание любого слова или словосочетания, используемого в составе предложе-

ния и отмечаемого в лингвистике как «компонент, омонимизирующий его, то есть 
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предложение», одновременно с двумя или большим числом членов предложения, 
которое становится причиной изменения значения [13, c. 2-3; 14, с. 109, 112];

3) отнесение двух или, реже, более синтаксических структур к омонимичным предло-
жениям, то есть разная с синтаксической точки зрения связь членов предложения и 
возможность одновременного членения предложения на разные синтагмы [6, c. 36; 
7, c. 16; 8, c. 15; 11, c. 127];

4) чисто синтаксические средства, лежащие в основе возникновения омонимии пред-
ложения [10, c. 30; 13, c. 3].
Здесь в детальном объяснении нуждается пункт 3-ий, связанный с “возможностью 

отнесения к омонимичным предложениям синтаксических структур, числом не менее 
двух”. В первую очередь, следует отметить, что как под лексическими омонимами под-
разумеваются минимально две лексические единицы, образующие друг с другом омони-
мичность, так и под омонимичными предложениями важным считается наличие омони-
мической связи как минимум двух предложений друг с другом. Хотя омонимичные пред-
ложения имеют одинаковый лексический состав и схожую грамматическую структуру, 
эти предложения создаются в различных контекстах с различными коммуникативными 
целями. Они случайно создают омонимию при рассмотрении их в изолированном виде 
от коммуникативной среды, к которой они относятся. На первый взгляд может пока-
заться, что синтаксическая омонимия возникает в результате одновременного проявле-
ния связей и отношений разного содержания между составными частями одного и того 
же предложения, а также возможности деления предложения на различные синтагмы, 
в то время как любое предложение, возникающее в процессе речи, служит лишь одной 
коммуникативной цели и формируется на основе однозначных синтаксических связей и 
одновариантного синтагматического деления. Определение одновременного отражения 
омонимичными предложениями двух различных информаций, связанных с действитель-
ностью, возможно лишь при анализе этих предложений вне текста. Следовательно, и 
омонимичные предложения являются предложениями, обладающими полным семанти-
ческим объемом, конкретной информативной нагрузкой и своеобразной информативной 
позицией внутри текста. С этой точки зрения мы не можем согласиться со следующим 
мнением Г.Ф.Гавриловой: «Омонимичные предложения собственно не передают какой-
либо определенной информации, потому что конкретно ничего определенного не дают 
относительно характера связей и отношений между частями» [5, с. 87].

При оценке омонимических предложений с коммуникативной точки зрения одной из 
важных проблем, на которую следует обратить внимание, является определение отноше-
ния семантики данных предложений к объективной действительности. Это существенно 
с точки зрения разграничения синтаксической омонимии от существующих в языке дру-
гих случаев случайного семантического различия.

Как отмечает и Л.Н.Иорданская, «…одна фраза может иметь несколько правильных 
синтаксических структур, в том числе и таких, для которых невозможна какая-либо се-
мантическая интерпретация» [9, с. 9].

Возникает такой вопрос: для того, чтобы предложение носило омонимический харак-
тер, достаточно ли возможность отнесения к нему нескольких синтаксических структур, 
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или же должна приниматься во внимание и степень связи семантики данных различных 
синтаксических структур с действительностью?

Вызывает интерес отношение Е.В.Шкурко к данной проблеме. При семантической 
классификации омонимичных предложений автор делит их на две группы: «1. Конструк-
ции, при восприятии которых возникает ошибочная смысловая связь, нарушающая ло-
гичность высказывания, корректируемая семантикой его компонентов; 2. Конструкции, 
в которых обе связи, возникающие между двумя доминантами и омонимизирующим 
элементом, воспринимаются как нечто правдоподобное, вполне допустимое» [13, с. 4].

По нашему мнению, конструкции, включенные автором в первую группу, было бы 
более уместным объяснить как случайное семантическое различие, возникшее на основе 
неправильного (или неудачного) порядка слов или ошибочных связей между словами, 
и различать их от омонимии предложения, потому что у предложений, находящихся в 
омонимичных отношениях, должна быть логическая основа у выражаемых ими значе-
ний, у заключенной в них информации. Они должны опираться на факты и явления объ-
ективной действительности: «В случае реальной омонимии конкурирующие варианты 
анализа должны получить равную оценку вероятности» [4].

Рассмотрим следующие предложения:
1) Azərbaycan Ağqoyunlu dövlətinin hökmdarı Uzun Həsən XV əsrin ortalarında yunan 

Trabzon imperiyası ilə Osmanlı imperiyasının əleyhinə ittifaq bağlamışdı (Elçin, “Mahmud 
və Məryəm” romanı): 1. yalnız Osmanlı imperiyası əleyhinə (mətndə); 2. hər iki imperiya 
əleyhinə (mətndən kənarda). 

Перевод: Правитель азербайджанского государства Акгоюнлу Узун Гасан в сере-
дине XV века заключил союз с греческой империей Трабзон против Османской империи 
(Эльчин, роман «Махмуд и Марьям»): Вытекающие значения: 1. В тексте: против толь-
ко Османской империи; 2. Вне текста: против обеих империй; 

2) İndi Şah İsmayılın dostu və qohumu, dövrünün bacarıqlı sərkərdəsi Piri bəy Qacarı 
özünün ulu babası sayan Ağa Məhəmməd xan Qızılbaş bayrağını yenidən qaldırmışdı (A.Abbas, 
“Batmanqılınc” romanı): 1. Şah İsmayılın dostu və qohumu Piri bəy Qacar idi (mətndə); 2. 
Şah İsmayılın dostu və qohumu Ağa Məhəmməd xan idi (mətndən kənarda).

 Перевод: Теперь Ага Мухаммед Хан, который своим прадедам считал друга и род-
ственника Шаха Исмаила, искусного полководца своего времени Пири бека Гаджара, – 
вновь поднял знамя Кызылбашей (А.Аббас, роман «Батмангылындж»): Вытекающие 
значения: 1. В тексте: другом и родственником Шаха Исмаила был Пири бек Гаджар; 
2. Вне текста: другом и родственником Шаха Исмаила был Ага Мухаммед хан.

Если опираться на исторические факты и события, то можно выяснить, что: 1) им-
ператор Трабзона был союзником государства Акгоюнлу против Османской империи; 2) 
Кара Пири бек Гаджар жил в одно время с Шахом Исмаилом (1487-1524). Ага Мухаммед 
хан Гаджар же жил спустя два века после них, то есть в XVIII веке. Следовательно, толь-
ко одно из выражаемых этими предложениями значений содержит точную информацию, 
связанную с действительностью, а у значений, выражаемых данными предложениями, 
вне текста, в изолированном виде нет никакой исторической основы. Поэтому такие 
предложения не должны считаться омонимичными.

При оценке омонимичных предложений с коммуникативной точки зрения одной из 
проблем, на которую необходимо обратить внимание, является определение наличия или 
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отсутствие связи между синтаксической омонимией и тенденцией к экономии языковых 
средств. Мы считаем, что синтаксическая омонимия является случайным языковым яв-
лением, и она не может расцениваться как тенденция языка к экономии, так как в языке 
любой вид экономии носит целенаправленный характер, и ее можно сразу выявить и 
разъяснить. Следовательно, языковые факты, связанные с экономией, не могут долгое 
время оставаться без привлечения внимания. Факт же способности предложений быть 
омонимичными долгое время оставался вне внимания исследователей и обнаружился 
только в результате исследований в области машинного перевода. С другой стороны, 
синтаксическая омонимия находит свое отражение не в наличии двух или более видов 
информации внутри одного предложения, а в информативной нагрузке каждого из пред-
ложений, составляющих омонимичную пару, а это еще раз доказывает, что данное язы-
ковое явление не связано с языковой экономией.

Если одна из причин ограниченности фактов, связанных с омонимией предложений, 
и оставания существующего материала в течении длительной времени вне серьезных на-
учных исследований кроется в семантике предложения, то есть в наличии у предложения 
как коммуникативной единицы таких черт, как всеохватность семантики, сильная мотивация 
содержания, невольная связь между его содержанием и формой, удаленность от многознач-
ности и омонимии, тенденция к конкретности и однозначности, то другая причина в том, что 
все предложения, независимо от обладания омонимичной особенностью, всегда нуждаются, 
в связи с относительной полнотой выражаемой ими информации в уточнении с информа-
тивной точки зрения и поэтому употребляются не в изолированном виде, а внутри опреде-
ленного текста. Исследование предложения в пределах текста весьма важно для выявления 
его семантических возможностей и определения его коммуникативного назначения и ком-
муникативной цели. Для точного определения значений омонимичных предложений было 
бы более сообразно применение предложенных Г. Кязимовым методов автосемантического 
анализа (отдельный анализ предложения на основе его семантического объема) и синсеман-
тического анализа (принятие во внимание значения, выражаемого предложением в процессе 
речи в связи с другими предложениями) [1, с. 442]. Потому что привлечение омонимичных 
предложений к такому двухстороннему анализу может способствовать формированию все-
стороннего представления об их семантике. Следовательно, предполагаемые омонимичные 
предложения должны быть исследованы как в тексте, так и вне его. Несмотря на то, что ин-
формативная нагрузка омонимичных предложений может легко приобрести определенность 
в пределах текста (контекста), вне текста это оказывается невозможным.

Рассмотрим следующие предложения:
1) Həmin gecə qətli törədən Emil adlı şəxsi məhz mayor A.Hüseynov orada saxlamışdı 

(Y.Əhmədov, “Torpağa tökülən qan” romanı): 1.((həmin gecə)→qətli törədən)→Emil 
(mətndə); 2.(həmin gecə)→saxlamışdı (mətndən kənarda).

Перевод: Человека по имени Эмиль, совершившего убийство в ту ночь, задержал 
там же именно майор А. Гусейнов (Ю.Ахмедов, роман «Кровь, пролитая на землю»): 
Вытекающие значения: 1. в тексте: ((в ту ночь)→совершивший убийство)→Эмиль; 2. 
вне текста: (в ту ночь)→задержал;

2) Sualın kimə aid olduğu məlum deyildi (Ə.Nicat, “Qızılbaşlar” romanı): 1.suala kim 
cavab verməli idi (mətndə); 2.sualı kim vermişdi (mətndən kənarda).
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Перевод: Непонятно было, к кому относился вопрос (А.Ниджат, роман «Кызылба-
ши»): Вытекающие значения: 1. в тексте: кто должен был ответить на вопрос; 2. вне 
текста: кто задал вопрос;

3) Qalstukunu özü bağlamamışdı (Ə.Əylisli, “Kür qırağının meşələri” povesti): 1.özü 
qəsdən bağlamamışdı (mətndə); 2.onun yerinə kimsə bağlamışdı (mətndən kənarda). Перевод: 
Он сам не завязал галстук (А.Айлисли, повесть «Леса на берегу Куры»): Вытекающие 
значения: 1. в тексте: он умышленно не завязал галстук; 2. вне текста: вместо него 
кто-то завязал галстук ему;

4) – ... Onsuz da Nisə hələ süddən kəsilməyib (V.Babanlı, “Vicdan susanda” romanı): 
1.Nisə tapılan körpəyə süd verə bilər (mətndə); 2.Nisə özü körpədir, hələ süddən kəsilməyib 
(mətndən kənarda).

Перевод: − ... Все равно Ниса еще не отрезана от молока (В.Бабанлы, роман «Когда 
совесть молчит»): Вытекающие значения: 1. в тексте: Ниса может кормить грудью 
найденного младенца; 2. вне текста: Ниса сама малютка, еще не отнята от груди.

 Эти предложения могут одновременно нести два разных вида информации, 
один из которых является информацией, подтвержденной текстом (контекстом), другой 
же возникает при изоляции этого предложения от текста (контекста) или при употребле-
нии в другом тексте и проявляется как дополнительная информация. Значения, выражае-
мые этими предложениями, проясняется после определения смысловой связи с другими 
предложениями в пределах текста и уточняется их коммуникативная цель. Таким об-
разом, эти предложения с коммуникативной точки зрения приобретают определенность. 
Все это демонстрирует то, что зависимость омонимичных предложений от текста более 
сильна, и для определения информативной нагрузки таких предложений целесообразнее 
их исследование в пределах текста (контекста), в который они входят.

При рассмотрении проблемы информативной нагрузки омонимичных предложе-
ний необходимо уделить внимание и на информативную позицию этих предложений, 
потому что вынесение явления синтаксической омонимии на плоскость исследования 
требует пересмотра проблемы позиции предложения в процессе коммуникации. Следу-
ет отметить, что по сравнению с однозначными предложениями степень зависимости 
омонимичных предложений от текста выше. Зависимость этих предложений от текста 
имеет три причины: 1) относительная завершенность мысли, выражаемой омонимич-
ными предложениями, такая же, как и в других предложениях; 2) необходимость уста-
новления, какая из выражаемых омонимичными предложениями информаций наиболее 
соответствует тексту (контексту), к которому относятся данные предложения (необходи-
мость проверки достоверности информации, заключенной в этих предложениях, с точки 
зрения текста (контекста)); 3) выполнение текстом (контекстом) роли деомонимизатора 
для омонимичных предложений.

Тот факт, что предложение выражает относительно завершенную мысль, в то же вре-
мя, в некоторых случаях возникает возможность отнесения к нему двух и более различ-
ных значений, ослабляет его информативную позицию в процессе общения и усиливает 
его зависимость от больших единиц общения, каковыми являются сложные синтаксиче-
ские целые, или текст: «В отдельности между текстом и другими синтаксическими еди-
ницами формируется весьма интересная система взаимоотношений. Так, предложение 
само по себе не имеет никакого значения и, если оно изолировано от других элементов, 
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то не может быть понятным. Иначе говоря, оно приобретает свое значение лишь в преде-
лах текста в связи с конкретным событием, и фактически будучи виртуальным, может 
обладать способностью актуализации» [3, с. 192].

Все это служит причиной укрепления позиции текста в системе языка и речи. Имен-
но поэтому в лингвистике текст в то же время отмечается как главный деомонимизатор, 
то есть как средство, устраняющее омонимию предложения.

Влияние синтаксической омонимии на реализацию коммуникативной функции язы-
ка и передачи информации предложениями исследуется в двух направлениях: 

1) в машинном (автоматическом) переводе;
2) в процессе общения между людьми.
Исследователи оценивают синтаксическую омонимию как самую важную проблему, 

сохраняющую свою актуальность в области машинного перевода во все времена. Это 
обосновывается беспомощностью машины перед явлением синтаксической омонимии, 
неспособностью ее обеспечения достоверным решением, отставанием автоматического 
анализа по своим результатам от анализа, проведенного людьми. Особо подчеркивается 
преимущество человеческого фактора в процессе выявления и устранения фактов, свя-
занных с явлением синтаксической омонимии [8, c. 10, 17, 21; 11, c. 117].

В лингвистике наибольшее внимание уделяется изучению влияния синтаксической 
омонимии на процесс общения между людьми. Данное языковое явление соответствен-
но субъектам процесса коммуникации оценивается в двух направлениях, то есть с точ-
ки зрения как адресанта, так и адресата. Определяется степень актуальности влияния 
омонимичных предложений на процесс коммуникации для передающего информации и 
получающего эту информацию.

Часть исследователей отмечает, что носители языка в основном не ощущают факты, 
связанные с синтаксической омонимией в каком-либо языке, и часто бывают неосведом-
лены о наличии такого факта. Исследователи особо подчеркивают, что знания о действи-
тельности, и главное, текст и контекст (ситуация) способствуют выбору из омонимичных 
значений самое верное и ведущее для данного момента, успешному устранению других 
значений, то есть однозначному восприятию предложения [4; 7, с. 120, 122; 11, с. 126]. 

Другая же часть исследователей, говоря о влиянии синтаксической омонимии на про-
цесс коммуникации, стремится более подробно объяснить позицию адресанта и адреса-
та. По их мнению, проблема возникновения синтаксической омонимии неактуальна для 
адресанта, то есть он не всегда может ощущать синтаксическую омонимию, поскольку 
говорящий или пишущий старается выразить составляемым им предложением только 
одно значение. Поэтому отмечают как фактор причины наличия в предложении омони-
мии даже недосмотр автора [7, с. 124; 8, с. 14; 14, с. 110].

Синтаксическим связям между словами и словосочетаниями, образующими омони-
мичные предложения, соответствуют два разных варианта интерпретации: один из них 
проявляет себя как вариант, определяемый адресантом при составлении этих предложе-
ний, второй же возникает как вариант, определяемый адресатом в процессе восприятия 
информации, заключенной в данных предложениях. При совпадении вариантов адресан-
та и адресата информация воспринимается верно, в противном же случае информация 
воспринимается неверно. Е.В.Шкурко пишет: «Синтаксическая омонимия представляет 
собой такое лингвистическое явление, когда из всех теоретически допустимых вариантов 
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синтаксической структуры конструкции заданной ситуации соответствует только один» 
[14, с. 110].

Для успешной организации процесса коммуникации и правильного восприятия пере-
даваемой информации необходимо выявление указанного Е.В.Шкурко варианта, то есть 
правильной синтаксической структуры предложения. В процессе выявления и устране-
ния омонимии предложения наибольшая часть работы приходится на долю адресата. 
Следовательно, деомонимизация, связанная с устранением омонимии предложения, осу-
ществляется под контролем именно адресата, то есть адресант выступает как сторона, 
служащая причиной синтаксической омонимии, адресат же – как сторона, устраняющая 
данное явление и тем самым создающая условие безостановочного хода процесса обще-
ния. Основная задача адресата – из всех возможных вариантов выбрать тот, который наи-
более соответствует отмеченному Н.П.Колесниковым «авторскому замыслу».

Если принять во внимание, что синтаксическая омонимия в основном остается не-
замеченной, то можно отметить, что в процессе восприятия передаваемой информации 
она не служит столь значительной помехой для адресата. В процессе устного общения 
неверное определение синтаксической структуры предложения возможно лишь в редких 
случаях, так как адресант, непосредственно участвующий в процессе общения, может 
легко направить адресата поисках правильного варианта. В письменной же речи из-за 
невозможности непосредственного общения между адресантом, составившим предло-
жение, и адресатом определение правильного варианта требует более напряженной ум-
ственной работы и больше времени. Естественно, такое возможно лишь при выявлении 
омонимии предложения адресатом. Поэтому отмечается, что синтаксическая омонимия 
преимущественно создает трудность в письменной речи [10, с. 133].

Предложение и в устной, и в письменной речи выступает вместе с деомоними-
заторами, устраняющими различия его значений. Предложение (или предложения), 
употребляющиеся до омонимичного предложения, создают условия для однозначного 
восприятия адресатом данного предложения, которое может быть понято по-разному. 
Из-за стремительного хода данного процесса, во взаимопонимании сторон не наблю-
дается никакой задержки.

В заключении хотели бы отметить, что поскольку синтаксическая омонимия про-
является в предложении в скрытой форме, ее в большинстве случаев бывает трудно вы-
явить, и это дает основание считать, что данное языковое явление не будет создавать 
серьезных помех для процесса общения. 
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ОЦІНЮВАННЯ ОМОНІМІЧНИХ РЕЧЕНЬ З КОМУНІКАТИВНОЇ ТОЧКИ ЗОРУ
(НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ МОВИ)

У статті на матеріалі сучасної азербайджанської мови аналізується проблема оці-
нювання омонімічних речень з комунікативної точки зору. Для найбільш прийнятної ор-
ганізації процесу комунікації вкрай необхідне дослідження впливу синтаксичної омонімії 
на хід даного процесу і передачу інформації реченням. Омонімія речення геть не означає, 
що ми не можемо говорити про його семантичний обсяг, інформативне навантажен-
ня, інформативну позицію, а також про його комунікативні цілі і призначення. Відбиття 
синтаксичної омонімії в інформативному навантаженні окремо взятих речень, що скла-
дають омонімічну пару, дозволяє дійти висновку, що дане явище не пов’язане з мовною 
економією. Його приховане використання у реченні ускладнює його сучасне виявлення і 
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створює умови для того, щоб воно залишилося поза увагою. Це служить підтвердженням 
тому, що існування омонімічних речень не є серйозною перепоною для процесу спілкування. 

Ключові слова: синтаксична омонімія, омонімічні речення, комунікативна ціль, ін-
формаційне навантаження, текст, адресант, адресат. 

Aliyeva Gunel Surkhay gizi
Baku state university, Azerbaijan

APPRAISAL OF HOMONYM SENTENCES 
FROM THE COMMUNICATIVE STANDPOINT

(BASED ON THE MATERIAL OF THE MODERN AZERBAIJANI LANGUAGE)
The article deals with the issue of the appraisal of homonym sentences from communica-

tive standpoint on the material of the modern Azerbaijani language. For organizing commu-
nication process conveniently it is very important to research the infl uence of syntactic homo-
nymity on the progress process and information conductance of a sentence. It doesn’t give 
any ground to ignore talking of a meaning capacity, informative load, informative position as 
well as communicative aim and assignment of a sentence because of its being homonymous. 
Syntactic homonymity being refl ected in the informative load carried separately in sentences 
orga nizing homonym pairs makes it possible to say that this language event is not related to 
the inclination fact to the economy of the language. Manifestation of this event in the sentence 
creates diffi culty in hidden form for its disclosure in time and causes it to remain out of atten-
tion. It confi rms the fact that the existence of homonym sentences in the language can’t create 
an obstacle for the communication process.

Key words: syntactic homonymity, homonym sentences, communicative aim, informative 
load, text, addresser, addressee. 
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ОРНИТОНИМЫ В РУССКОМ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ 
ТЕРМИНООБРАЗОВАНИИ 

(ЗООЛОГИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ)

В статье на основе материалов терминологических, энциклопедических, толковых 
и двуязычных словарей русского и азербайджанского языков систематизируются и ана-
лизируются в сравнительном аспекте орнитонимы, участвующие в образовании зоо-
логических терминов в русском и азербайджанском языках. Выделяются наиболее про-
дуктивные из них; отмечается также, что среди исследуемых терминов наблюдается 
синонимия и омонимия. Внешние свойства птиц, отмеченные при мотивации, различны 
в сравниваемых языках, но среди них выделяются общие: преобладающая окрас ка, вид, 
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размер, цвет определенной части тела. Значительная часть терминов образована в 
обоих языках путем выделения одного из признаков птицы.

Ключевые слова: орнитонимы, гипероним «птица», зоологические термины, компо-
ненты, синонимы, омонимы.

Интерес к различным проблемам терминологии теоретической и практической на-
правленности неизменно растет. Это вызвано необычайным ростом значимости терми-
нологии в современных языках, в том числе и в русском и в азербайджанском, что явля-
ется прямым отражением особой роли науки в современном обществе.

На современном этапе терминология составляет значительный лек сико-
фразеологический пласт языка, широко используемый в профессионально-трудовой де-
ятельности людей. «В термине отражается стремление к наибольшей рационализации 
и оптимизации общения как в устной, так и в письменной форме. Терминологическая 
лексика является той частью словарного состава литературного языка, которая в связи с 
прогрессом науки и техники развивается наиболее многообразно и интенсивно и легче 
поддается упорядочению» [1, с.25].

Выявление семантических особенностей терминов в языках зависит от системных 
отношений, которые существуют между терминами. Специфика терминосистемы про-
является в различных смысловых связях терминов, в особенности их группировок и ха-
рактере взаимодействия друг с другом. Именно такой подход дает возможность показать 
семантические особенности терминов и их отношения с другими лексическими едини-
цами в словарном составе языка. 

Наиболее интересным в настоящее время является когнитивный подход к изучению 
терминологии, позволяющий представить ту или иную терминосистему или ее фрагмент 
в виде концептуальной модели.

«Терминолог стоит между концептологом и лексикологом. Подобно концептологу, 
он идет от понятия к слову; но в то же время он, подобно лексикологу, осуществляет сле-
жение за терминоупотреблением. Таким образом, он как бы осуществляет синтез обоих 
подходов» [7, с. 21].

Конечно, термины не создаются равномерно в каждом языке при терминологизации 
части его лексики. Так, например, одни языки оказываются более приспособленными 
для терминообразования, другие – менее, один народ профессионально глубже развивает 
определенные отрасли знания, чем другой. Этим и объясняется более весомый вклад од-
них языков в формирование отдельных терминологий по сравнению с другими языками, 
тем более, что «профессионально принятое превалирует в специальной лексике над на-
ционально и территориально принятым. Свои языковые средства терминология многих 
отраслей знания заимствует отовсюду, что делает состав ее единиц разнообразным и пе-
стрым» [10, с. 62].

Одной из важнейших и весьма интересных тематических групп является лексика фа-
уны. И в русском, и в азербайджанском языке зоологическая терминология представляет 
собой довольно большую по объему и весомую по значению категорию слов в составе 
лексического фонда.

В этом плане большой интерес представляют зооморфизмы, включающие орнито-
нимы, которые также участвуют в образовании терминов, относящихся к различным 
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областям науки и техники. Во всех языках мира, в том числе и в русском и азербайджан-
ском языке, зооморфизмы содержат богатейший лингвокультурологический материал, 
который составляет значительную часть не только национального языкового сознания, 
но и воплощает в себе весьма самобытные образы того или иного животного, птицы в 
национальной культуре. Как верно отмечает Г.В. Токарев, «базовые образы биоморфного 
культурного кода для языкового сознания являются наиболее востребованными… Один 
из продуктивных базовых образов – образ птицы» [8, с. 47]. 

Наши наблюдения над материалами различных словарей русского и азербайджан-
ского языка показали, что названия следующих птиц являются компонентами термино-
логических сочетаний во многих областях науки и техники, в том числе и в зоологии. 
В русском языке: гипероним «птица» аист, воробей, ворона, вьюрок, галка, грач, 
гриф, гусь, дрозд, дятел, канарейка, кукушка, кулик, курица, орел, павлин, пеликан, 
петух, пингвин, попугай, соловей, сова, сокол, сорока, сойка, страус, тукан, утка, фа-
зан, ястреб; в азербайджанском языке: гипероним quş «птица», «bildirçin «перепел», 
bülbül «соловей», göyərçin «голубь», qaz «гусь», qarğa «ворона», quzğun «ворон», qağayı 
«чайка», qartal «орел», qaranquş «ласточка», durna «журавль», kəklik«куропатка», leylək 
«аист», ördək «утка», toyuq «курица», xoruz «петух». Рассмотрим конкретные примеры:

В русском языке: 
гипероним птица:
Птицы-мыши – мышанки – длиннохвостые птицы с коротким клювом. Свое на-

звание они получили за цвет оперения и за умение молниеносно передвигаться в кустах.
Птица-носорог – семейство птиц крупного размера с длинным хвостом, обитающих 

в Африке и Юго-Восточной Азии. Эти птицы получили свое название из-за большого 
клюва, резко загнутого вниз и имеющего у своего основания значительные выросты раз-
личной формы.

Птица-секретарь – птица отряда ястребообразных, обитающая в Африке. Ее сво-
еобразное название происходит от черных перьев на голове, напоминающих гусиные 
перья, которые раньше любили вставлять в свои парики судебные секретари.

Птицееды – птицеяды – подотряд ядовитых пауков, обитающих в тропиках (длина 
до 10 см). Охотятся на насекомых, мелких лягушек, ящериц и птиц.

названия птиц:
Аистовые голуби – порода голубей, выведенная в Германии. Голова овальной фор-

мы, без или с широким и толстым воротником, заканчивающимся на каждой стороне 
розетками. 

Воробьиный сыч — очень маленькая сова отряда совообразных (длина тела – 15—19 см)
Воробьиный попугайчик — птица семейства попугаевых (длина тела 12—13 см). 

Окраска оперения травянисто-зелёная, спина в нижней части и крестец голубые, поэто-
му их ещё иногда называют голубохвостыми.

Воробьиная земляная горлица – род птиц семейства голубиных. Воробьиные зем-
ляные горлицы по размеру всего лишь немного больше воробьев (отсюда и название).

Вьюрковый ткачик – семейство певчих птиц из отряда воробьинообразных с ярким 
оперением сочетания ярких цветов: красного, жёлтого, серо-голубого, серебристо-бело-
го цвета.
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Грифовая цесарка — птица семейства цесарковых, единственный самый большой 
по размеру представитель своего рода. Птица замечательно приспособлена к жизни в 
засушливых, поросших кустарником регионах Африки. Своим названием грифовая це-
сарка обязана форме головы и шеи, напоминающей голову грифа.

Грифовые черепахи – одна из самых крупных из пресноводных черепах в мире, оби-
тающая на юго-востоке США.

Грифовый попугай – большой попугай с ярким красивым оперением. Своим назва-
нием грифовый попугай обязан форме головы, шеи и клюва, напоминающих грифа. Гри-
фовый попугай в природе встречается редко и находится на грани исчезновения. Обита-
ет он во влажных тропических лесах Новой Гвинеи.

Дроздовидная или дроздовая камышовка – птица отряда воробьинообразных с ко-
ричнево-рыжим оперением. Распространена в Евразии и Северной Америке.

Двуцветная дроздовая мухоловка или двуцветный питоху — певчая воробьиная 
птица с оранжево-черным оперением, обитающая в Индонезии и Папуа-Новой Гвинее.

Дятловый вьюрок — птица из семейства овсянковых, обитающая только на Гала-
пагосских островах. Так же, как и дятлы, дятловый вьюрок использует свой клюв для 
извлечения корма из расщелин в коре, и так же, как дятлы, ползает вдоль ствола или 
цепляясь за ветки деревьев.

Дятловые попугайчики — птица семейства попугаевых с ярким зелено-желтым 
оперением, обитающая в Индонезии, Новой Гвинеи, Соломоновых Островах. Так же, как 
и дятлы, дятловые попугайчики ловко перемещаются по стволам деревьев при помощи 
лап и клюва, а также местом гнездования выбирают дупла деревьев.

Канареечный вьюрок — небольшая птица из отряда воробьинообразных, по облику 
и окраске напоминающая канарейку.

Куликовая синица – небольшая певчая птица семейства синицевых, с ярким опере-
нием желто-зеленого, черного и белого цвета.

Орлиный попугай — птица семейства попугаевых. Так же, как орел, имеет щитовид-
ные перья, надклювье сильно удлинённое, слегка изогнутое и заострённое. Единствен-
ный вид рода, обитающий в Папуа Новой Гвинее и Индонезии

Павлиний паук – семейство пауков-скакунов. Паук переливается яркими оттенками 
красного, зеленого и синего цветов. Обитает преимущественно в Новом Южном Уэльсе.

Павлиний глаз 1 – одна из самых красивых дневных бабочек. Основной фон крыльев 
красно-бурый, красно-коричневый. На крыльях располагаются 4 крупных «глазка» с го-
лубыми пятнами (отсюда и название).

Павлиний глаз2 – рыба семейства сомообразных. Внешне этот сом отдаленно напо-
минает акулу. Тело серого цвета, спина темнее, чем брюшко, за жабрами темное пятно в 
светлом ореоле, похожее на пятно с павлиньего хвоста (отсюда и название).

Павлиний голубь – вид голубей, получивших свое название за хвост, похожий на 
распушенный павлиний хвост. Относится к самым древним породам голубей, имеющим 
своеобразные формы и изящные движения.

Павлиньи фазаны — род птиц семейства фазановых. По общей форме тела напо-
минают павлинов, а по образу жизни обыкновенных кур.

Павлинья креветка-богомол – красочное морское существо с уникальным зрением 
и смертоносным оружием – мощными конечностями.
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Пеликанова ногаили апорраис пеликанья нога или пеликаньянога — вид морских 
брюхоногих моллюсков жёлтого, светло-коричневого, красно-коричневого или желтова-
того цвета. Отростки на раковине напоминают лапу с перепонками (отсюда и название).

Пеликановый угорь или большерот – опасная морская рыба. Рот глубоководного пе-
ликанового угря представляет собой массивные челюсти, которые почти сразу же пере-
ходят в подобный длинному и узкому «мешку»

Пингвинка или пингвиновая утка — высоко поднимающая своё тело и вытягива-
ющая прямо кверху шею, отличающаяся, кроме того, коротким клювом, 18-пёрым хво-
стом, загнутым кверху, и сравнительно более длинной плюсной.

Попугайные амадины — род птиц семейства вьюрковых ткачиков. Окраска опере-
ния у большинства видов зелёного, красного или синего цвета. Область распространения 
попугайных амадин охватывает территорию с юго-востока Азии до Новой Гвинеи, с се-
вера Австралии и на многочисленные тихоокеанские острова. 

Попугайные змеи — род змей семейства ужеобразных зеленого цвета. Виды рода 
распространены в Центральной и Южной Америке.

Попугайная танагра — птица из семейства танагровых с оперением светло-зелено-
го цвета и с красным клювом. Распространена в субтропических лесах Анд, Колумбии, 
Эквадора, Перу и Боливии, занесена в Красную книгу.

Попугайная цветочница — гавайский вид воробьинообразных птиц. Так же, как и 
попугаи имеет яркий желто-зеленый окрас и крючковидный клюв. Питается в основном 
фруктами, является одним из наиболее древних ныне живущих птиц.

Совиные козодоиили совиные лягушкороты — род птиц из отряда козодоеобраз-
ных; распространён в Австралии и Тасмании, один на Молуккских островах и ещё один 
в Новой Каледонии.

Совиная астеропетес— бабочка из семейства совки. Относится к монотипическо-
му роду, эндемичному для южных Курил и Японии.

Совиный попугай или Какапо — ночная нелетающая птица из семейства nestoridae, 
являющаяся эндемиком Новой Зеландии (эндемики, или эндемы – от греч. endomos – 
местный – виды, роды животных, растений, представители которых обитают на отно-
сительно ограниченном ареале, представлены небольшой географической областью – 
Н.А.).

Сорочья славка, или индийская сорочья славка— певчая птица из семейства мухо-
ловковых, с яркой черно-белой окраской. Распространена в Юго-Восточной Азии, Ин-
дии, Индонезии и на Филиппинах.

Сорочьи сойки — род птиц семейства врановых, представительницы одного из са-
мых крупных видов соек с длинным хвостом и формой, напоминающей сороку (отсюда 
и название). Обитают в полузасушливых районах Южной Америки.

Сорочий сорокопут — певчая птица из семейства сорокопутовых. Оперение кон-
трастное, чёрно-белое.

Сорочья цапля— один из видов цапель. Обитание – водно-болотные угодья тро-
пических районов северного побережья Австралии. По оперению напоминает сороку – 
оперение грязно-серого цвета, грудь – белая, клюв и ноги желтые (отсюда и название).

Тукановая кукушка или кукил– подсемейство кукушек блестящего темно-зеленого 
цвета с белыми крапинками, с толстым, сильным и широким при основании клювом, 
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напоминающим клюв тукана (отсюда и название). Распространена на островах Южной 
Азии и Полинезии.

Утиный клещ – разновидность клеща, скапливающего на берегах водоемов, посе-
щаемых птицами.

Фазанья шпорцевая кукушка — один из видов шпорцевых кукушек, описан бри-
танским орнитологом Джоном Лэтэмом в 1801 году. По оперению и форме хвоста напо-
минает фазана (отсюда и название). 

Фазановый голубь — вид птиц семейства голубиных. Этот голубь по внешнему виду 
и поведению напоминает фазана(отсюда и название).

Ястребиная сова – птица отряда сов. Оперение сверху шоколадно-бурое с белыми 
пятнами, снизу почти белое с резкими тонкими поперечными полосками. Распростра-
нена преимущественно в лесах Евразии и Северной Америки. В России встречается на 
побережье Охотского моря, на Камчатке, а также с юга Алтая до южного Забайкалья и 
приморья, существуют и на Тянь-Шане.

Как видно из вышерассмотренных примеров, большинство зоологических термино-
логических сочетаний является названиями птиц, за исключением: грифовая черепаха, 
павлиний паук, павлиний глаз1(название бабочки), павлиний глаз 2 (название рыбы), ути-
ный клещ(разновидность клеща), птицеед (название паука).

В азербайджанском языке:
Alaqarğa – «сойка», птица рода соек семейства врановых отряда воробьинообраз-

ных. Сойка размером с галку. Имеет яркое, рыхлое оперение, заметный широкий хохол 
на голове и довольно длинный хвост. 

Ardıcquş – «свиристель», певчая птица отряда воробьинообразных.Окраска розова-
то-серая, крылья чёрные с жёлтыми и белыми полосками,

Arıquşu –«синица», распространённая птица из семейства синицевых. Птица вы-
деляется чёрной головой и шеей, бросающимися в глаза белыми щеками, оливковым 
верхом и жёлтым низом.

Bildirçinçalan – «ястреб-перепелятник», вид хищных птиц из семейства ястребиных; 
маленькая хищная птица с короткими и широкими крыльями и длинным хвостом, охотя-
щаяся на перепелов и других небольших птиц.

Cırtdanquş – «кулик» или«бекас» – небольшая болотная птица отряда ржанкообраз-
ных, с длинными ногами и длинным носом 

Cənnətquşu – «стриж» – небольшая птица с коротким клювом и с длинными остры-
ми крыльями.

Çalıquşu – «королек» – род птиц из отряда воробьинообразных, единственный в се-
мействе корольковых. Эта птица примечательна своим внешним видом – она очень мала, 
но при этом выдает прекрасные трели.

Çayqartalı – «скопа» – хищная птица, распространённая в обоих полушариях, един-
ственный представитель семейства скопиных.

Çölqaranquşu – «тиркушка» – птица семейства тиркушковых. Тиркушка своим 
внешним видом и картиной полёта напоминает большую ласточку (отсюда и название).

Çöltoyuğu – «рябчик» – птица из рода рябчиков, подсемейства тетеревиных. Неболь-
шая птица, чуть превышающая размерами самую обычную курицу. Относится к отряду 
куриных, отсюда и название птицы.



264

Çölqazı – «казарка» – род водоплавающих птиц семейства утиных. Казарки — пти-
цы, в среднем мельче гусей. Они имеют более короткую шею и более короткий, но высо-
кий у основания клюв (отсюда и название).

Çölördəyi – 1. «кряква, кряковая утка» – птица семейства утиных, порода диких уток. 
2. «свиязь» – одна из водоплавающих птиц северного полушария, относится к семейству 
утиных.

Göycəqarğa – «сизоворонка» – перелётная птица из отряда ракшеобразных размером 
с дрозда и с пестрым оперением.

Danquşu – «выпь» – птица семейства цаплевых.Выпь со спины имеет чёрные с жел-
товатыми каёмками перья, такого же цвета голова.

Darıquşu – «просянка» – птица сем. овсянковых отряда воробьиных.Питается семе-
нами травянистых растений (крестоцветных, гречишных, злаков).

Durnabalığı –«щука» – рыба семейства щуковых. Распространена в пресных водах 
Евразии и Северной Америки. Тело щуки имеет удлинённую, стреловидную форму. Го-
лова сильно удлинённая, нижняя челюсть выдаётся вперёд, чем-то похож на журавли-
ный клюв (отсюда название).

Dənizqaranquşu – «фаэтон» – род водных птиц из отряда фаэтонообразных. Это не-
большие изящные птицы, величиной с домашнего голубя. Они по своему виду, напоми-
нают ласточек (отсюда название).

Fırtınaquşu – «буревестник» – морская водоплавающая птица с крючковатым клю-
вом, с узкими и длинными крыльями. При приближении бури они, как рассказывают 
моряки, часто садятся на корабли и тем самым как бы предсказывают ее; отсюда произо-
шло и самое название этих птиц.

Firəngtoyuğu – «цесарка», птица из семейства цесарковых. Характеризуются рого-
образным отростком на темени и красными мясистыми бородками.Также эту птицу на-
зывают царская птица (отсюда название).

Kətanquşu – «коноплянка», певчая птица семейства вьюрковых отряда воробьи-
нообразных. Происхождение названия «коноплянка», оттого что птица любит дикую 
коноплю. 

Quşyeyən1– «птицеед», птица, поедающая других птиц. 
Quşyeyən2 – семейство пауков из подотряда мигаломорфных. Птицееды являются 

хищниками. Вопреки названию, их пищеварительная система не рассчитана на посто-
янное питание птицей.

Qaratoyuq – «дрозд» или «черныш»-птица, размером вдвое меньше галки, но вдвое 
больше воробья. Матово-чёрная, с ярким оранжево-жёлтым клювом.

Qartalça1 – «орляк», рыба относящаяся к семейству скаты. Орляк водится в Индий-
ском океане и Тихом океане, Атлантическом океане, предпочитая теплые тропические 
воды. Плоское рыло пятнистого орляка напоминает утиный клюв.

Qağayıburun – «крачка», относится к семейству крачковых и отличаются длинным 
прямым клювом без восковицы и крючка на конце и слабо согнутой спинкой. Имеют 
сходство с чайкой, но более мелкого размера (отсюда название).

Qarquşu– «снегирь» – птица семейства вьюрковых. Голова сверху, вокруг клюва и 
глаз — чёрная. Название произошло от слова «снег» Названа так потому, что прилетает 
с севера вместе с первым снегом и заморозками (отсюда название).
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Qızılquş – «сокол», род хищных птиц семейства соколиных, широко распространён-
ных в мире. Окрас имеет серый с оттенками рыжеватого цвета(отсюда название).

Qızılqaz – «фламинго», водяная птица отряда голенастых с нежно-розовым оперени-
ем (отсюда название).

Qızlarquşu – 1. «щурка», птица с ярко окрашенным плотным, блестящим, сходным у 
самцов и самок оперением на стройном теле. В окраске преобладают синий, зелёный и 
жёлтый тона. 2. «осоед», птица семейства ястребиных, отряда соколообразных, питаю-
щаяся насекомыми, обычно пчелами.

Qozquşu – «ореховка» или «кедровка», птица из семейства врановых.Как тольк о со-
зревают кедровые орешки птицы собираются в стаю и летят к орешнику. В основном 
питаются созревшими кедровыми орехами (отсюда название).

Ördəkburun – «утконос», водоплавающее млекопитающее отряда однопроходных, 
обитающее в Австралии.Нос утконоса похож на клюв утки. На каждой ступне распо-
ложены не только пять пальцев, но и перепонки, что делает утконоса чем-то средним 
между уткой и животным, которое способно рыть и копать (отсюда название).

Seyrəbülbül – «варакушка», небольшая певчая птица семейства дроздовых, отличаю-
щаяся способностью подражать пению других птиц.

Tetraçalan – «тетеревятник», хищная птица семейства ястребиных, широко распро-
странённая в Европе, Азии и Северной Америке.

Toyuqcul – курятник, курятница (животное, птица, поедающие кур).
Vələmirquşu – «овсянка», мелкая птица семейства овсянковых, хорошо узнаваемая 

по яркому золотисто-жёлтому оперению на голове и груди. Птица названа по виду корма. 
Основной вид корма – семена растения овсянки.

Yalançıbülbül – «чиж», один из видов певчих птиц из семейства вьюрковых, отряда 
воробьинообразных. Распространён в Евразии, как правило, в хвойных лесах.

 Как видно из вышерассмотренных примеров, внешние свойства птиц, отмеченные 
при мотивации, различны в сравниваемых языках, но среди них выделяются общие: пре-
обладающая окраска, вид, размер, цвет определенной части тела. Значительная часть 
терминов образована в обоих языках путем выделения одного из признаков птицы. Сле-
дует отметить, что название по признаку – релевантный признак номинации в системе 
зоолексики вообще, и, в частности, в системе орнитонимов.

В азербайджанском языке в отличие от русского языка многие орнитонимы являются 
сложными словами, где в качестве второго компонента выступает в основном гипероним 
quş «птица»; qarquşu (букв. снег+птица) – «снегирь»;arıquşu (букв. пчела + птица) «си-
ница»; cırtdanquşu (букв. коротышка +птица) «кулик»; cənnətquşu (букв. райская птица) 
«стриж»; danquşu (букв. утренняя заря + птица) «выпь»; darıquşu (букв. просо + пти-
ца) «просянка»; fırtınaquşu (букв. буря + птица) «буревестник»; qızılquş (букв. золотая 
+ птица) «сокол»; qızlarquşu (букв. девичья + птица) «1. щурка 2. осоед»; qozquşu(букв. 
орех+птица) «ореховка или кедровка»; vələmirquşu (букв. овес + птица) «овсянка».

Весьма интересно также, что в азербайджанском языке названия некоторых птиц яв-
ляются компонентами названий других птиц. 

Ср: qarğa «ворона» в составе следующих орнитонимов: alaqarğa (букв. пестрая 
+ ворона) «сойка», göyçəqarğa (букв. синяя + птица) «сизоворонка»; toyuq «курица», 
çöltoyuğu (букв. дикая + курица) «рябчик», fi rəngtoyuğu (букв. французская + курица) 
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«цесарка», qaratoyuğ (букв. черная + курица) «дрозд»; bülbül «соловей», seyrəbülbül(букв. 
поредевший + соловей) «варакушка», yalancıbülbül (букв. ложный + соловей) «чиж».

Таким образом, как видно из вышерассмотренных примеров, и в русском и в азер-
байджанском языке названия птиц весьма активны и продуктивны в образовании зооло-
гических терминов.

Многие из таких терминологических сочетаний формируют ряды абсолютных си-
нонимовв зоологии: дроздовая мухоловка – двухцветный питоху; дроздовая камышовка – 
дроздовидная камышовка; пеликанова нога – аппораис пеликанья нога – пеликанья нога; 
пингвинка или пингвиновая утка; совиные козодои – белоноги – лягушкороты; совиный 
попугай – канапо; попугайная цветочница – вьюрковая цветочница – оу; сорочья славка – 
сорочий шама – дрозд – индийская сорочья славка; тукановая кукушка – кукил.

Как видно, в состав некоторых синонимических рядов входит более двух и даже трех 
компонентов.

С.А. Магеррамова отмечает, что «абсолютные синонимы, относящиеся к различным 
областям науки, функционируют в разных стилях. Большинство таких синонимов явля-
ются терминами и лишь незначительную часть составляют нейтральные слова» [4, с. 48].

Кроме того, наряду с синонимией в системе вышерассмотренных терминологиче-
ских сочетаний наблюдается и омонимия: павлиний глаз 1 –зоологический термин – одна 
из самых красивых дневных бабочек, павлиний глаз2– зоологический термин-рыба се-
мейства сомообразных.

В терминологии омонимия не приводит к двусмысленности, что объясняется при-
надлежностью каждого термина к своему полю, где он образует пару означающее – оз-
начаемое (понятие), имеющее ясную идентификацию в контексте и соответствующее 
место в иерархии понятийной структуры.

«Тесное контактирование отдельных отраслей знания и производства ведет к возник-
новению межотраслевых омонимов... Даже в одной и той же отрасли те же самые слова 
могут употребляться с разными значениями и наоборот, ряд понятий, общих концепциям 
отдельных школ может именоваться по-разному в связи с особенностями членения пред-
мета науки представителями разных школ и направлений» [9, с.233]

Таким образом, исследуемые терминологические сочетания являются результатами 
вторичной номинации, значение которых раскрывается с опорой на стержневое слово, 
каким является название конкретной птицы.

Сравнительное исследование терминов в русском и азербайджанском языках пока-
зывает, что нередко совпадают образы, лежащие в основе терминов, их модели, оформ-
ление. Безусловно, терминологическая лексика – это особый пласт лексики, способству-
ющий развитию науки, техники, искусства, культуры народа. Работа в области термино-
логии, которая ведется в России и Азербайджане, является наглядным свидетельством 
того, что ей придается огромное значение как одной из важнейших и значимых отраслей, 
способствующих международному сотрудничеству в области научной и производствен-
ной деятельности.

Названия птиц содержат лишь фрагмент целостной языковой картины мира, пред-
ставленный концептом «птица». Каждое название уникально, т.к. вызывает определен-
ные ассоциации и влияет на процесс номинации и терминообразования.
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Ахмедова Нігяр Тофиг гизи, Азербайджан

ОРНІТОНІМИ В РОСІЙСЬКОМУ І АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОМУ 
ТЕРМІНОВОУТВОРЕННІ 
(ЗООЛОГІЧНІ ТЕРМІНИ)

У статті на основі матеріалів термінологічних, енциклопедичних, тлумачних і дво-
мовних словників російської і азербайджанської мов систематизуються і аналізуються 
у порівняльному аспекті орнітоніми, що беруть участь в утворенні зоологічних тер-
мінів у російській та азербайджанській мовах. Виділяються найпродуктивніші з них; 
відзначається також, що серед досліджуваних термінів спостерігаються синонімія 
і омонімія. Зовнішні властивості птахів, відзначені при мотивації, різноманітні у по-
рівнюваних мовах, але серед них виділяються спільні: основний колір, вид, розмір, колір 
певної частини тіла. Значна частина термінів утворена в обох мовах шляхом виведення 
однієї з ознак птаха. 

Ключові слова: орнітоніми, гіперонім «птах», зоологічні терміни, компоненти, си-
ноніми, омоніми.
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THE ORNITHONYMS IN THE RUSSIAN AND AZERBAIJANI TERM FORMATION 
(ZOOLOGICAL TERMS)

The article deals with the ornithonyms that take part in the formation of the zoological 
terms in the Russian and Azerbaijani languages. Such ornithonyms are systematized and ana-
lysed in the comparative aspect on the basis of the terminological, explanatory, bilingual dic-
tionaries and encyclopedia in the Azerbaijani and Russian languages. The most productive of 
them are marked out; it is also emphasized that there are synonymy and homonymy among the 
researched terms.

Key words: ornithonyms, hyperonym «bird», zoological terms, components, synonyms, 
homonyms.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТОПОНИМА 
«КАРАБАХ», УПОТРЕБЛЯЕМОГО В ЛЮБОВНЫХ ЭПОСАХ АЗЕРБАЙДЖАНА

В статье дается краткая информация об ономастике. Отмечается особое значе-
ние устного народного творчества, в частности баллад, в обогащении ономастики. 
Историческая, практическая, а также поэтическая важность исследования и анализа 
баллад, которые составляют основную часть фольклорной литературы, нашла свое 
отражение в многочисленных примерах. Особенное значение для ономастических ис-
следований представляет богатство и разновидность антропонимов и топонимов в 
лирических балладах. Здесь отразились образцы поэзии, в которых сочетается вся со-
вокупность подобных топонимов. В частности, особое внимание было уделено топони-
му Карабах – исторической азербайджанской территории, захваченной в настоящее 
время армянскими противниками. Выбраны образцы лирических баллад, где отмечен 
этот топоним. Отмечены также круги применения этого топонима. Автору статьи 
представилась возможность обсуждать дискуссии, связанные с историей применения 
этого географического названия, проанализирована также семантика топонима Ка-
рабах. Дано сравнительное представление отзывов, заключений и мнений как наших 
лингвистов, так и ученых, исследующих значение топонима в разных странах за преде-
лами Азербайджана. И как заключение – представлены семантические и структурные 
особенности топонима Карабах.

Kлючевые слова: эпос, топонимы, cемантика.
 
Ономастика – раздел языкозняния, изучающий имена собственные в разных язы-

ках. Все ономастические единицы являются плодом человеческого воображения [2, 4]. 
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Фольклорному материалу отводится особая роль в обогащении ономастической лексики. 
Эпосы широко распространены в устной и письменной литературе народов Ближнего и 
Среднего Востока.

Сороковые принесли мне благовесть о любви Хабибы,
Словно Керем, я сгорю в огне ради своей возлюбленной.
С одной стороны Губа, с другой – Катрух, я все брожу по краям,
Мои слезы льются ручьями, ради той, которая мне сердце отдала [7, 197].
В эпосах и сказках, в легендах и повествованиях и песнях, в анекдотах и загадках 

нашли отражение сотни реальных и нереальных ономастических единиц. В современ-
ной ономастике незаменима роль текстов в толковании многих непонятных языковых 
единиц, топокомпонентов, в определении роли воображения народа для создания топо-
нимов, для выявления разных исторических способов творения названий. В таких тек-
стах можно найти ответы на многие вопросы.

С самого рождения я радости не знал,
Как же мне привыкать к чужбине?
Я заметил под анбарчином,
Твоя грудь бела, как снег на Савалане! [5, 133].
Изучение наших народных эпических произведений, в том числе и любовных, име-

ет особое значение для исследования богатых фольклорных образцов как объекта азер-
байджанской фольклористики. Ашуги объездили места проживания народа, стран, с ко-
торыми они поддерживают политико-экономические отношения, или живут в соседстве, 
приняли активное участие в свадьбах и других обрядах жителей этих стран и при этом 
близко ознакомились с ономастическими единицами края. Именно в результате этого в 
ашугской поэзии чаще встречаются ономастические единицы, являющиеся националь-
ным и моральным достоянием народа [10, 298].

Очень важно выявить ономастические единицы, бытующие в среде ашугов и на-
родных поэтов, использующиеся в их текстах – гошмах, баятах и эпосах, изучить их 
специфические особенности путем обобщения. При помощи использующихся в народ-
ном творчестве ономастических единиц можно воссоздать слова, которые были забыты, 
устарели и вышли из употребления, изменили форму и структуру, раскрыть тайну мно-
гих нерастолкованных имен собственных, выявить много фактов о том, где исторически 
жил азербайджанский народ, с какими народами и странами имел политико-экономиче-
ские связи [10, 299].

Опровергла ты всех сватов
Из Кельбеджара, Мазрадана, Басаркечара,
Гедабека, Арданыша, Джила, Кявяра,
Кажись, ты бессовестна, счастливица [13, 99] .
Топонимика – греческое слово, которое состоит из слов «топос» – место, пункт, 

«онома» – имя, означает «наука, изучающая названия мест». Как заявляет T.Ахмедов, 
топонимика, наряду с исследованием ойконимов (названий населенных пунктов), орони-
мов (названий объектов рельефного строения), гидронимов (названий источников воды) 
региона, в то же время изучает названия, данные другим участкам, освоенным челове-
ком, не заселенным людьми, любой территории и отдельным её участкам [9, 14], а так-
же служит установлению основных закономерностей, путей создания и формирования, 
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причин возникновения, функционально-структурных типов, значения и происхождения, 
первоначальной формы, правил правописания и произношения [1,15].

Я Талех, кому мне рассказать о своем горе?
Ты угнетаешь мое сердце,
Давай я посажу тебя на круп лошади,
Доедем до Карабаха весело, возлюбленная [13, 87].
Топоним – название исторической азербайджанской территории, которая считается 

одним из древнейших мест населения людей, которая в настоящее время находится под 
оккупацией армян. В то же время, Карабах является одним из краев с древнейшей исто-
рией не только Азербайджана, но также и всего мира.

В источниках палеотопоним Карабах использовался в различных формах. Например, 
Карабах, Нижний Карабах, Верхний Карабах или Нижний Карабах. То есть, название Ка-
рабах относится как к низменной, так и к горной территории. В произведении «История 
Карабаха» о территории Карабахского ханства до оккупации Азербайджана Российской 
империей, написанной в 1847 году Мирзой Джамалом Джаванширом, визиря Карабахско-
го ханства, границы Карабаха отмечаются так: «Согласно написанному? в древних книгах 
об истории, границы области Карабаха были такими: с юга от Худаферинского моста до 
Сломанного (Сыныг) моста – река Аракс. В настоящее время Сломанный мост находится 
между Казахом, народом Шемседдина и Демирчи-Гасанлы, и чиновники Российского го-
сударства называют его на русском языке Красным мостом, (на азербайджанском – Гызыл 
керпу). С востока окружает река Кура, которая в селе Джавад соединяется с Араксом, по-
том впадает в Каспийское море. С севера граница Карабаха с Елизаветполом (нынешней 
Гянджой) до реки Кура – Горанская река, река Кура достигает реки Аракс, с запада её окру-
жают высокие карабахские горы под названием Кушбек, Салварты и Эрикли» [8, 37].

Топоним Карабах распространился на обширный географический ареал. В нашей 
республике существуют Карабахская равнина в Шахбузе, гора Карабах в Газахе, село 
Карабахлы в Хачмазе, на побережье реки Габырры, село Карабахлылар в Товузе, села 
Карабахлар в Ханларе, Салъяне, Нахчыване, близ Гянджи.

Я путешествовал через Карабах,
пришел в область Ширвана.
Начал скитаться в пустынях словно Меджнун,
Я пришел как безумец. [4, 359].
В южном Азербайджане Карабах, в Турции на побережье Арпачая остались разва-

лины города Карабах. Кроме этого, в Южном Азербайджане есть село Карабах, в Грузии 
в Больниси – село Карабахлар, в Афганистане – село Керебех, в Кабуле, Герате – село 
Керебех, на Поволжье – населенные пункты Карабах и Карабахлы, в Ставрополе – Кара-
баклы, в Узбекистане – Карабахлы и т.д. В «Кавказском календаре» отмtчены названия 
населенных пунктов в уезде Сурмели Иреванской губернии и в уезде Елизаветпол Ели-
заветполской губернии – Карабахлы, на Губинской территории Бакинской губернии – 
Карабах, в округе Кизлер Дагестанской области – Карабаклы, в округе Туапсе Черномор-
ской губернии – Карабак. Однако сегодня в топонимии Азербайджана некоторые из этих 
топонимов используются не как в источнике, но в другом варианте: Карабахи-Карабахлы 
(Хачмаз) [6, 118].
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Слово «Карабах», которым азербайджанский народ назвал часть своей земли, ис-
пользовался в первых источниках еще 1300 лет тому назад (с VII века). И эта информа-
ция принадлежит Анили Самеэлу. Он, перевел слово Карабах на армянский, использовав 
как «Севайгы». Однако немного позже у еще одного армянского автора – у Товмы Ардсу-
руни встречается топоним «Карабах» без перевода. Из этого следует, что в письменной 
литературе топоним Карабах был отмечен уже в XII-XIII вв. Согласно А. Фарзали, ис-
пользование слова Карабах относится ни к XII, ни к VII, и даже ни к IV веку. Это древнее 
слово связано с историей нашего народа, является ее неотъемлемой частью [8, 36].

Я Ибрагим, родом из Карабаха,
Я потерял брата, у меня горе в сердце.
Кто станет сыном Шеми Гары?
Наша родина дороже всех краев [11, 252].
Название Карабах стал использоваться примерно с VII века. Он раньше обозначал 

конкретную местность, а в дальнейшем стал охватывать обширную географическую 
территорию. С целью сравнения отметим, что эта ситуация характерна для Азербайд-
жана в целом: подобно тому, как город Нахчыван – стал Нахчыванским регионом и т.д., 
существует мнение о том, что Карабах в первые времена также был названием города. 
Согласно мнению географа-топонимиста Р. Юзбашева, на побережье реки Аракс был 
город Карабах [3, 106].

Таким образом, мы становимся свидетелями того, как территория Карабаха имела 
различные названия в разные периоды своей истории. С одной стороны, причины этого 
процесса можно объяснить историческими изменениями этнического состава местного 
населения, с другой стороны – рядом политико-административных изменений, имевших 
место на этой территории в период феодального произвола.

История формирования Карабаха как названия конкретной области, конкретного 
региона Азербайджана дает возможность для научного анализа этимологии названия. 
Однако выдвинуты различные предположения о семантике этого ойконима:

И. Шопен связывает это название со словом «Хараба» (развалина) [12, 22]. Говоря о 
значении слова «Карабах», он указывает, что: «У этой страны (Северный Азербайджан) 
было много врагов. 40-дневное землетрясение, произошедшее здесь в 310, 378 гг. пре-
вратило эти места в развалины. Как раз название Карабаха – одного из самых красивых 
уголков этого региона появилось из слова «хараба», используемого в народных массах 
[8, 38]. А Барсаил Махишоглы опровергает это мнение и приводит факты, доказываю-
щие противоположное. Если учесть, что топоним Карабах присутствует и в Турции, и в 
Узбекистане, мы сможем понять ложность этой точки зрения. Исследователь справедли-
во отмечает, что если после землетрясения в Азербайджане Карабах стал называться раз-
валинами («хараба»), то как же возникли топонимии Карабах в Турции и Узбекистане? 
Таким образом, такое растолкование этого топонима И. Шопеном не что иное как народ-
ное приспособление. Такое этимологическое значение неверное. А Ф.С.Янович писал: 
«Там еще с древности разводят черный виноград. Поэтому эта территория называется 
«Карабах» («Черный сад»)» [8, 38]. Ф. Ган растолковывает понятие Карабах как «сад с 
черными листьями». Как пишет M.Исмаил, «кара» в древнем азербайджанском языке оз-
начает «большой». Так как в той части гор Кавказской цепи находились фруктовые сады, 
продолжали его декоративные деревья, эту территорию называли карабах, т.е. большой 
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сад. По предположению З. Хасыева, Карабах был названием воинского объединения. Так 
как владельцы этого воинского объединения завязывали черные повязки, ленты на свои 
запястиях или лбах, оно называлось именно «карабаглы» («носители черной повязки»). 
В дальнейших этапах «носители черной повязки», отягощенные томительными, изнури-
тельными войнами, или потерпевшие поражения в разных войнах, разошлись по частям, 
по поколениям, и поселились в иных землях Азербайджана и зарубежных стран. [6, 118].

Как отмечает Ш. Сеидов, «Карабах», употребляемый в письменной литературе еще 
с VII века, является традиционно-историческим названием, данным определенной гео-
графической части Азербайджана. Оно состоит из слов «гара» («черный»/«большой») 
и «баг» («сад»), имеющихся в азербайджанском языке [8, 39]. Как пишет С.Э. Малов, 
слово «баг» имеет такие значения, как «веревка, узел, участок с фруктовыми деревьями, 
родовая династия, часть народа». Согласно M. Сеидову, Карабах означает «деление», 
«глава» сильного, большого родового объединения, народа [8, 40].

А. Фарзали, говоря о семантике ойконима Карабах, отмечает, что первая часть сло-
ва Карабах – кара имеет значения «большой, огромный», «темнота, отсутствие света», 
«горе, печаль, несчастье, страх», «радость, веселье, украшение, красота». Однако, не-
смотря на многозначность слова «кара», в первую очередь оно означает «черный цвет». 
Исследователь, связывающий слово «гара» с цветом, отмечает, что цвета связаны с ог-
нем. Как он отмечает, «гара» (черный цвет) не имеет огня, света, является холодом, бесц-
ветностью. «Гара» (черный) – цвет, лишенный искры («гор»). Другим значением слова 
«гор» является «гора [8, 39].

Часть исследователей считают Карабах этнонимом. Как пишет Г. Гейбуллаев, в рос-
сийских летописях X века Константин Багрянородный пишет о карабахском племени 
среди печенегов. Б. Будагов также указывает, что среди кенгеров и печенегов, прибывших 
в Южный Кавказ в первые века нашей эры, было карабахское племя. Р. Эйвазова считает 
Карабах этнотопонимом [6, 119].

Как пишет Константин Багрянородный, один из печенегских племен называется «ха-
равой» (из карабагов). Г. Гейбуллаев также опирался на это мнение. Он также заявляет, 
что топоним Карабах возник из печенегского этнонима Карабаха [8, 38].

В источниках также встречается племенное название бак /баг /-бах. Например, со-
гласно С. Ашурбейли, топоним возник из названия рода «баги» [12, 23]. Значит, то, что 
топоним Карабах является этнотопонимом, образованным от имени племени, тоже со-
ответствует реальности. А армянские лингвисты вообще в своих произведениях дают 
это название как «Карабаг», чтобы выдать его за армянское слово. Как они пишут, это 
слово образовано от слов “Кар” – камень, “баг”-склон, косогор. Т.е. по их утверждению, 
“Карабаг” означает склон камня [8, 40]. Это утверждение армян смешно и нелогично. 
Так, название Карабах не может иметь такого значения, так как склон, косогор бывает не 
у камня, а у горы. И такими предположениями, выдумками армяне еще раз доказывают 
свою лживость и фальшивость.

Я иду с Карабаха, призывая к помощи,
Пусть выйдет тот, кто захочет покушаться на землю!
Я устрою ему ад на этом свете,
Пусть придет, если есть кто виновный! [4, 345].
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Также имеются различные мнения о слове «баг» в топониме Карабаг. Например, в 
древнем индийском языке оно имеет значение «разносщик» [12, 23]. Также отмечается, 
что этот тэоним означает Бога в славянских языках. В то же время есть исследователи, свя-
зывающие слово баг со словами “богат”, “богатство”, и они связывают этот тэоним со зна-
чением богатства. Как утверждают Кямал Велиев и Тофиг Гаджиев, это слово отражалось 
в шумерских и эламских письменностях три тысячи лет тому назад [8, 39]. И. Гусейнов 
также выразил такую мысль, что это слово используется в значении бах-баг-бог, Аллах [8, 
38]. А Рашид Геюшов отмечает, что слово баг является словом фарсидского языка, и воз-
никло в связи с развитием садоводства. Он обосновывает это научными доказательствами 
о широком развитии садоводства в Карабахе еще пять тысяч лет тому назад.

«Как говорят мастера, в 1781 году ашуг Валех за семь дней и семь ночей справил 
в своем дворе такую свадьбу для своего сына Талеха и невестки Хагигата, что во всем 
Карабахе никто не видел такого праздества [13, 97].
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТОПОНІМА «КАРАБАХ», 
ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ В ЛЮБОВНИХ ЕПОСАХ АЗЕРБАЙДЖАНА

У статті подається коротка інформація про ономастику. Відзначається осо-
бливе значення усної народної творчості, зокрема, балад, у збагаченні ономастики. 
Історична, практична, а також поетична важливість дослідження і аналізу балад, які 
складають основну частину фольклорних джерел, знайшла своє відображення у чис-
ленних прикладах. Особливе значення для ономастичних досліджень являє багатство 
і різноманітність антропонімів і топонімів у ліричних баладах. Тут відбились зразки 
поезії, в яких сполучається уся сукупність подібних топонімів. Зокрема, особливу увагу 
було приділено топоніму Карабах – історичній азербайджанській території, захопленій 
на сьогодні армянськими супротивниками. Вибрані також зразки ліричних балад, де 
відзначено цей топонім. Відзначено й кола вжитку цього топоніму. Автору статті ви-
пала нагода обговорювати питання, пов’язані з історією вжитку цього географічної 
назви, проаналізувати семантику топоніма Карабах. Подано порівняльне зіставлення 
відгуків, заключень і думок як наших лінгвістів, так і вчених, що досліджують значен-
ня топоніма у різних країнах за межами Азербайджана. І як висновок – представлені 
семантичні і структурні особливості топоніма Карабах. 

Kлючові слова: епос, топоніми, cемантика.
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STRUCTURE AND SEMANTIC FEATURES OF THE KARABAKH TOPONYMS 
USED IN AZERBAIJAN LOVE SAGAS

This article gives a brief information on Onomastics. The signifi cant role of oral folk lit-
erature, especially epics is marked in the enrichment of Onomastics. The studying of the epics 
which is an important part of folk literature and both historical and practical, as well as the 
importance in poetic aspects are refl ected by the samples. The richness, diversity of anthrop-
onyms, toponyms in love eposes has an important role in Onomastics studies. The examples 
of poetry which include toponyms have been analised and refl ected upon. A special attention 
is paid to our historical land – Karabakh – the place under the occupation by the Armenian 
repellent. The usage circles of toponyms had been pointed out. The semantics of Karabakh 
toponym was analyzed. The opinions, thoughts of the scientists who lived beyond the borders 
of Azerbaijan and studied the meanings of topnyms and our linguists, scientists in comparision 
were presented. 

Key words: epos, toponims, semantic.
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SPECIFIC FEATURES AND ESSENCE OF TERM IN  MODERN
AZERBAIJANI LANGUAGE

The number of terms increases day by day in our language in connection with the develop-
ment of science and technology. The analysis of these terms from the linguistic point of view, 
giving scientifi c explanation of their semantic and syntactical characters is one of the goals of 
the author. 

Key words: Azerbaijan, language, term, grammar, phonetics. 

The terms available in the language are the names of the things, processes, objective reali-
ties, events and the notions about them. It is the basis of principal essence of the terms. The 
term is the word or word combination conforming directly with the scientifi c notion of the 
language and serving to its expression. 

Thus, the term is the word or word combination that conforms to certain notion in the 
system of notions of science and technique as the language sign. But disputable matters occur 
in determination of the terms from the functional point of view. Thus, the term encircles nec-
essary and satisfactory signs of the notion as the language unit. Refl ection of the signs of the 
notion in the structure of the term involves attention of the scientists. Positive solution of this 
problem contributes to combination of the “meaning” and the “context” in one totally formed 
language unit. Therefore, the investigators tried to establish language codes in order to express 
the notions in such or so scientifi c areas. Thanks to the efforts of these scientists [1,p.223] 
the mankind obtained solution of a lot of special matters solved without mistake not from the 
linguistic point of view, but from the logical point of view. For example, joining of the signs 
of the notions inside the language unit equivalent to the word was proved in the examples of 
chemical, mathematical terminology. It stipulates formation of the special type of terms – de-
fi nitive terms. 

The term defi nitive is taken from the word “defi nition” from the Latin language. Its mean-
ing is the brief logical appointment keeping the most principal signs of any notion. The terms 
keeping the necessary and satisfactory signs of any object, notion having meaning and context 
structure in itself and having brief logical appointment are called defi nitive terms. 

The reason of looking for linguistic and semantic styles for formation of the signs of the 
structuralized notion is that the term may be accepted as the appointment\logic of the notion. 
Such idea was pronounced from the ancient time. This idea was developed and the academician 
V.V.Vinogrodov wrote about special defi nitive function of the term: “The word has nominative 
and defi nitive function, i.e., it is an exact signing means. In this case it is a simple sign or the 
mean of logically appointment of the word, the science is the term” [2,p. 12-13].

The investigators acknowledge the possibility of formation of the terms that refl ect, keep 
in themselves and the necessary and satisfactory signs of the notion state that this style has 
limited possibilities. 
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But it is possible to form stable terminological combinations meeting the requirements of 
the exactness. 

It is possible to give as an example the work of Lotte about scientifi c-technical terms hav-
ing three elements, as well as the standards of terms suggested for synthetically materials for 
the efforts to establish the system of terms of defi nitive type. 

The practical importance of such investigations is that it contributes to wide distribution 
of standardization of the scientifi c and technical terms having international importance. Avail-
ability of the investigation work belonging to the analysis of semantic development of word 
as a matrix of termination notions brought to formation of terms having more than 15 formats 
(morphemes) for example, in chemistry biology and etc. 

It is more than it is in ordinary words.
It is not accidental that the terms of mathematics, physics, chemistry that are considered 

the standard of the terminological systems of defi nitive type principally belong not to the oral 
speech, but also to writing. It is interesting that the idea of aspection that is to say that semantic 
aspection was developed in the bibliographic information that praises the idea of defi nitive 
analysis belonging to Ranganat and they are not applied only at Ranganat’s works. The forma-
tion of aspect was missed in the work “terminological rules” and formation of aspects with 
natural language means of the structuralized notion. 

Notions formed in the result of development of science and technique express some con-
cepts. Nominative word and word combinations that mean the notion are termed by the way of 
specialization passing through the fi elds of science or scientifi c thinking of the objects, events, 
reality. That is to say that the term is not only a scientifi c-technical lexicological unit, it is also the 
lexicological unit of the language of other areas of the social activities. It fi nds its defi nitive defi ni-
tion in by means of intellectual scientifi c understanding in the system of traditional terminologi-
cal notion. For example, electric loads – collection of different events related to their movement 
and mutual infl uence; power – quantity that expresses the infl uence by the material world to the 
particle; thermometer – device for measuring temperature according to changes of the physi-
cal characteristics of substances; acceleration – vector quantity that characterize changing of the 
value and direction of the material point according to time; graphic – geometric description of the 
functional dependence on the plane [3, p. 35; 4. p. 18; 5. p. 54]. Such understanding of the term 
was suggested for the fi rst time by P.V.Veselov in the Russian linguistics [6. p. 76].

This idea provides precision of special words of different fi elds as terms. Special word is 
used in the wide meaning here. Thus, it encircles not only science and technique, but also the 
terminological system of the lexicological units of different areas of social activities. It is nec-
essary to state that other areas of social activities (religion, sport, terminology of culture) differ 
from the scientifi c terminology by their specifi c characters. The terminological notions in other 
fi elds are accepted by the way of scientifi c understanding and explanation of denotates, scien-
tifi c refl exes of the words naming them. That is to say that, besides the individual characters 
of the things and events, it is necessary to take into account general and important characters 
peculiar to them in order to call them. Different and alike features of the things are called their 
signs. The notions shall refl ect general and important signs of the things. For example, the im-
portant feature of the notion “square” is the fact that they are equal and right-angled. All point 
of square are not as the same distance from its center. The head points are located in the furthest 
distance and the middle points of sides are the nearest points. Or, while speaking about circle, 
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we imagine that is consists of a closed line. But the idea that not all closed line is a circle was 
not occurred at once. This idea appeared after having compared the circle with closed lines, 
as well as rectangle, triangle and other fi gures and having understood important signs of the 
circle. Closed line of the circle is not its important sign and the sign that differs the circle from 
other mathematical objects (rectangle, triangle, trapezium). But notwithstanding that we take 
the character of the circle composing of the points at the same distance from a point on a plane 
as the defi nion of the circle. The circle will differ from rectangle, triangle and other fi gures 
consisting of closed lines. 

Therefore, every science has the notions peculiar to itself in learning of terms. The prin-
cipal matter of mathematics consists of learning of the space forms in the real world and the 
quantity correlations. 

A lot of notions are formed in the mathematics in solution of this matter and included in 
the system. Ideas are advanced about many things and inventions are made. Every made math-
ematical idea are expressed by words thanks to the words attached to each other. That is to say 
that, analysis of the same objective process or event by means of different methods may bring 
to establishment of real systems and notions of real conditions according to them of the view 
differed from each other. 

While speaking about defi nitive terms the fi rst place of the scientifi c terminology in the 
macro system of the general terminology, because the scientifi c term is directly related to the 
scientifi c notion. Every term is differed in the scientifi c system that it belongs by its monosemy 
and exactness. 

As to the character of the defi nition of the rest part of the general terminological macro 
system the terms are agreed directly with the system of scientifi c notions, the term formed on 
the basis of real practice gives the interpretation of the context of the scientifi c notions and de-
termines its limits in order to get defi nition. For example, the rectangle which the front sides are 
parallel, that is to say that is located on the straight lines is called parallelogram. The parallelo-
gram which all angles are right angles is called the rectangle. The rectangle which all sides are 
equal is called right-angled square. The parallelogram which all sides are equal is called rhomb. 

In the mentioned defi nitions the relation of the parallelogram, then its distinguishing char-
acter is stated. At the same time there is no information about the angles in the defi nition about 
the parallelogram. The sign that all angles are right bears the function of difference between the 
parallelogram and the rectangle. 

D.S.Lotte wrote: «Distingushing from ordinary word or word combination, the term shall 
have limited and determined content. Not depending on the context the context shall belong 
to the term, hence the meaning of an ordinary word is précised in the combination with other 
words. [1,p. 13].

As the dependence on the text has the term defi nition, that is to say that the word and word 
combination has special appointment it is eliminated after the terminization. The term depends 
on the context in the formation and defi nition. That is to say that increase of utilization frequen-
cy of an ordinary word and combination in the text helps to privatization, precision of certain 
meaning in the semantic area and formation of defi nition around it. Hence, the context plays a 
great role in privatization of the meaning of the word combination, getting special appointment 
to a certain area, i.e., in the formation as a term. Then the term gets free from the dependence 
inside the text and gets the independence of the system, the phenomenon of independent special 
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terminological meaning. The following cases shall be taken into account for the purpose of 
calling the term as the special notion, correct expression of the word from the logical point of 
view, standardization of the defi nitive term: 

1/ The language meaning overlaps with the meaning of the notion. It means that the nec-
essary and satisfactory signs of non-linguistic objects are directly refl ected in the semantic 
structure of the term. For example the terms of defi nitive type: atom, neuron, function, analysis 
proton, resonance, molecule.

The standardization gets the form of the optimization of the terminological system, that us 
to say that it provides formation of the satisfactory and necessary signs, term in the semantic 
structure. In this case it is not required to give a defi nition to the term. 

2/ There is no language meaning. The notion has necessary and satisfactory signs expressed 
in the defi nition. For example, the term that has no literal sense plays the role of symbol but 
expresses a notion. 

3/ The notion has no meaning. For example, from the point of view of physics of the XX cen-
tury, the term “phlogiston”. The efforts of the scientists are directed to elimination of such signs. 

4/ The notion meaning overlap with the with the language meaning. It is explained that the 
language meaning encircles the individual signs of the object, the notion encircles general signs. 
The volume of the language meaning may be narrower than the volume of the notion or contrary. 
There may be direct relation between the language and the notion. Two and more language units 
(parallel terms) and contrary (homonymy of terms) may correspond to the meaning of one notion. 
It bears the character of the standardization and unifi cation of the scientifi c-technical terms or the 
optimization character. 

As it is seen differing from the word semantics, the term semantics is considered here. It is 
necessary to pay attention to two aspects in the semantics of terms. That is to say that the semantics 
of the term is double (binomial), it is the synthesis of notion and language meanings. 

The notion meaning of the term keeps the necessary and satisfactory (different) features of 
non-linguistic objects in itself. These features are divided into separate limits while classifying 
them, that is to say that they are divided into under majorities according to some grounds. 

One of the principal features of the term is that is expresses the notion, represents it and the 
meaning of the term is refl ected in its defi nition. But in some of the terms the defi nitive expla-
nation may be instead of the defi nition of the term. But the terms that can obtain the defi nition 
passed from the “scientifi c abstraction” are the terms that can obtain the defi nition. 

Differing from the scientifi c technical terms instead of the exact defi nition of the notion, 
its descriptive explanation is given in the social-political terms. This ideological content is 
formed by the infl uence of the social-political text. Therefore, the defi nitive terms are more in 
the scientifi c technical terminology. 

Semantic termination of own words of the language, obtaining terms, borrowing as a trans-
lation loan word, formation of terms by the method of grammatic methods. 

The terms formed in such optimum condition may form international funds. Most of the 
international terms meet the requirements of the defi nitive terms. The sexual systematic char-
acter has found its model form. 

The defi nitive terms differ from the commemorative terms by their formation method. 
Thus, formation of the commemorative terms is related to certain historical event. For ex-
ample, the surname of the captain Ch.K.Boycott is on the basis of the term “boycott”. This Irish 
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captain was the owner of the proper house in the Ireland and he behaved the lessors cruelly. 
Special decision was taken by the league of land of the Irish lessors in order to isolate him in 
1880 and the decision was named after Ch.K.Boycott. Afterwards, his surname became gener-
alized and the term “boycott” was formed. 

The meaning precipice occurs between the notion and concept in such terms. That is to say 
that semantics, meanings is not taken as basis in concept. The most necessary features are taken 
as basis in the defi nitive terms. Thus, innovation is realized in the material form of the word in 
the commemorative terms and in the logical meaning of the word in the defi nitive terms. 

In the reality, concept is the category particular to logic, word to linguistics. But it becomes 
clear from the investigation of the defi nitive term that concept is the principal category of 
linguistics besides logic. Thus, if concept is the generalized refl ection of the thing in human 
conscience, the voice composition of word refl ects this thing. The term is related to a thing 
only thanks to its meaning. Therefore, voice composition of the term shall not be considered 
artifi cial or conditional, because the voice composition of any term is related to the meaning on 
the basis of social practice in the historical development process. Therefore, meaning is taken 
as basis in the defi nitive terms. That is to say that the voice volume is established on the basis of 
meaning. For example, as the things in the terminological combinations as “multangular pyra-
mid”, “right angled triangle” infl uence vision organs, its image is formed in our conscience. In 
the result, it is necessary to state that the term expresses specifi c notions formed exactly from 
the logical point of view in the different branches of science and technique. 
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СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ І ЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ У СУЧАСНІЙ 
АЗЕРБАЙДЖАНСЬКІЙ МОВІ

У статті здійснюється дослідження специфічних особливостей і значення термі-
нів сучасної азербайджанської мови. Відзначається збільшення в рідній мові кількості 
термінів, пов’язаних із розвитком науки і техніки. Аналіз і наукова оцінка семантичних і 
синтаксичних особливостей термінів з мовної позиції має важливе значення.
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНОВ В 
СОВРЕМЕННОМ АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ

В статье проводится исследование специфических особенностей и значения тер-
минов современного азербайджанского языка. Отмечается увеличение в родном языке 
количества терминов, связанных с развитием науки и техники. Анализ и научная оцен-
ка семантических и синтаксических особенностей терминов с языковой позиции имеет 
важное значение.

Ключевые слова: Азербайджан, язык, термин, грамматика, фонетика.
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ГЛАГОЛЫ РЕЧИ 
(НА МАТЕРИАЛЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ)

Как известно, во всех языках мира глагол обозначает действие, состояние, движе-
ние. В грамматическом строе и системе языков, в языковой системе глаголы, обозна-
чающие речевые действия, занимают особое место. Бытует мнение, что зная глаголы 
какого-либо языка, можно изъясняться и общаться на нём, даже не зная других частей 
речи, т.е. глагол составляет основу языка. Философы отмечают, что движение – фор-
ма существования материи, бытие невозможно без движения. В любом языке глагол 
отличается богатством и разнообразием структуры, семантики и смысловых нюан-
сов. Поэтому во всех языках мира, в том числе и в азербайджанском и английском, гла-
голы группируются и классифицируются соответственно оттенкам значения. Одну 
из семантических групп глагола в азербайджанском и английском языках составляют 
глаголы, обозначающие речевые действия. 

Ключевые слова: речевой акт, эмоциональность, морфологический признак, смыс-
ловое значение, лингвистическое значение, функциональный аспект. 

В грамматическом строе и системе языков, в языковой системе глаголы, обозначаю-
щие речевые действия, занимают особое место. Бытует мнение, что зная глаголы какого-
либо языка, можно изъясняться и общаться на нём, даже не зная другие части речи, т.е. 
глагол составляет основу языка. Философы отмечают, что движение – форма существо-
вания материи, движение и есть глагол. В любом языке глагол отличается богатством и 
разнообразием структуры, семантики и смысловых нюансов. Поэтому во всех языках 
мира, в том числе и в азербайджанском и английском, глаголы группируются и классифи-
цируются по оттенкам значения. Одну из семантических групп глагола в азербайджан-
ском и английском языках составляют глаголы, обозначающие речевые действия [1, 200].
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В лингвистике, в том числе и в азербайджанском и в английском языкознании, суще-
ствует множество статей, посвященных исследованию и семантической классификации 
глаголов речи в разных языках.

Естественно, в рамках одной небольшой статьи дать всесторонний и подробный об-
зор всех этих трудов невозможно. Прежде всего, отметим, что в германистике существу-
ет научный труд, посвященный исследованию глаголов речи, авторства Е.А.Ушакова [2]. 
В этой статье автор на материале двух языков выявляет закономерности варьирования 
семантики глаголов речи, модификаций и актуализаций их лексических значений под 
влиянием контекста, а также особенностей употребления их функциональных эквива-
лентов в качестве глаголов речи. Однако автор не дает классификацию глаголов речи ни 
в немецком, ни в русском языке. Н.З. Гаджиева и А.А. Коклянова в совместном труде 
«Глаголы речи в тюркских языках» [3, 322-467] анализируют глаголы речи в тюркологи-
ческом ключе. Авторы пытаются раскрыть семантику глаголов речи и разделяют их на 
две группы: а) глаголы, обозначающие чистый акт говорения; б) глаголы, которые назы-
вают речевое действие дифференцировано: одни из них определяют характер или способ 
речи, другие называют объект речи с акцентуацией на форму высказывания [3, 322-467].

Однако авторы классифицируют глаголы речи в тюркских языках согласно семанти-
ческим оттенкам. В этом плане особо следует отметить исследования азербайджанских 
языковедов. З. Будагова указывает, что глаголы по своей структуре бывают простые, про-
изводные и сложные, и по семантическим оттенкам группирует их следующим образом:

1. Глаголы речи по основе, выражающей различные особенности речевого процесса,
делятся на две семантические группы: а) глаголы речи высокого тона (qışqırmaq «кри-
чать» çığırmaq «кричать, вопить», bağırmaq «орать» и др.); б) глаголы речи низкого тона 
(deyinmək «ворчать», pıçıldamaq «шептать» и др.)

2. Глаголы речи, обозначающие продолжительный процесс (söhbət etmək «беседо-
вать», danışmaq «говорить» и др.)

3. Глаголы речи, употребляющиеся в ситуации вопроса-ответа (soruşmaq, sormaq
«спрашивать» и др.)

4. Глаголы речи, выражающие подтверждение/ отрицание: подтверждение – (bəli –
bəli demək «говорить «да» и др.), отрицание (inkar etmək «отрицать» и др.)

5. Положительная или отрицательная оценка разговорного процесса: (tərif etmək
«хвалить», pisləmək «хулить, порочить», acılamaq «язвить, обижать» и др.).

6. Глаголы речи, выражающие недовольство, протест (deyinmək, «ворчать»,
donquldaтmaq «бормотать, бурчать, брюзжать» и др.)

З. Будагова также даёт ряд грамматических особенностей глаголов речи: 
1. Большинство глаголов речи составляют непереходные глаголы.
2. Группа глаголов речи, приняв морфологический признак совместного слога, вы-

ражает совместное выполнение процесса.
3. Группа глаголов речи принимает морфологический признак возвратного залога.
4. Глаголы речи употребляются в страдательном и действительном залогах.
5. Часть непереходных глаголов не требует объекта.
6. В словарных значениях глаголы речи, выражающие понятие совместности, требу-

ют объект с послелогом ilə « с».
7. Часть непереходных глаголов речи требует объект в форме дательного падежа.



282

8. Группа переходных и непереходных глаголов требует объект в исходном падеже (4).
Во всех последующих семантических классификациях глагола явно чувствуется вли-

яние З. Будаговой. Так, классификации глаголов речи в азербайджанском языке, данные 
Г.Джафаровым [5], С. Рзаевым [6], Б. Халиловым [7], Г. Кязимовым [8], Г. Гулиевым [9] 
и другими, лишь в незначительной степени отличаются от классификации З. Будаговой. 
Следует только отметить, что Г.Джафаров в своей классификации в первом пункте даёт 
глаголы, связанные с речевой деятельностью [5, 96].

В целом, по семантике глаголы речи в азербайджанском и английском языках по се-
мантическому принципу можно сгруппировать следующим способом:

1. Глаголы, обозначающие акт речи (бытовая речь).
2. Глаголы, обозначающие подтверждение и отрицание.
3. Глаголы, обозначающие вопросы и ответы.
4. Глаголы, обозначающие тональность (высокий и низкий тон).
5. Глаголы, выражающие эмоциональность (приказ, просьба, мольба и т.д.)
6. Глаголы, выражающие настроение; отношение (симпатия, жалоба и т.д.).
В настоящей статье рассматриваются глаголы, обозначающие акт речи (бытовая

речь) в азербайджанском и английском языках
Глаголы бытовой речи.
Среди глаголов речи самый интересный пласт составляют глаголы бытовой речи. В 

действительности, глаголы речи обозначают «сказать», «говорить», все другие же зна-
чения, другая сторона понятия «говорить». Значение «говорить» в азербайджанском и 
английском языках выражается разными глаголами речи. Выражение одного значения 
глаголами разной формы обусловлено тем, что «в процессе развития языка слова под-
вергаются различным семантическим изменениям: лексическое значение слов меняется, 
развиваются новые значения, некоторые существующие значения устаревают и выходят 
из употребления» (10, 16).

В азербайджанском языке функционируют следующие глаголы речи: bəhs etmək, 
bəhs açmaq «говорить, рассказывать» bəhsləşmək «спорить, тягаться, состязаться»; bəyan 
etmək излагать, сообщать»: danışığa tutmaq «вовлечь в разговор»; danışıq etmək, danışıq 
aparmaq «вести разговор, беседу, переговоры»; danışmaq «говорить», demək «сказать», 
dillənmək «заговорить: начать говорить», dilləşmək «спорить пререкаться, препираться», 
elan etmək «объявить», xəbər vermək «уведомлять, извещать, ставить в известность», 
nağıl açmaq «рассказывать; сказывать», rəvayət etmək «повествовать, передавать», söhbət 
açmaq « завести разговор, рассказывать», söhbət eləmək, «беседовать, разговаривать»: 
söyləmək «рассказывать»; söz açmaq «намеренно завести разговор», söz atmaq «намек-
нуть; задеть сказанным словом», tələffüz etmək «произносить».

В английском языке глаголы речи следующие: to announce «объявлять; извещать», 
to narrate «рассказывать, повествовать», to pronounce «произносить», to recite «декла-
мировать, повторять по памяти», to say «сказать», to speak «говорить», to state «заяв-
лять, утверждать», to utter «издавать (звук), произносить», to communicate «сообщать, 
передавать»,to deceive «обманывать, вводить в заблуждение», to dictate «диктовать», to 
divulge «разглашать (тайну)», to explain «объяснять», to express «выражать», to inform 
«сообщать, информировать», to proclaim «провозглашать; объявлять; прокламировать», 
to tell «сказать, рассказать».
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Как видно, в азербайджанском языке насчитывается 29 глаголов бытовой речи, в 
английском же языке – 19. В рамках одной небольшой статьи провести всесторонний 
лингвистический анализ такого количества глаголов в обоих языках, выявить их оттенки 
значений, уяснить их функции невозможно. Поэтому мы решили ограничиться рассмо-
трением лишь нескольких наиболее употребительных глаголов в этих языках. Оттенки 
значений глаголов в азербайджанском языке даются на основе материалов четырёхтом-
ного «Толкового словаря азербайджанского языка» (12), в английском же языке – на ма-
териале словаря A.S. Horby «Oxford Advanced Learner`s Dictionary» [13].

Рассмотрим конкретные примеры. 
Danışmaq «говорить» – это и переходный и непереходный глагол. В «Толковом слова-

ре азербайджанского языка» даются следующие оттенки значения этого глагола: 
1. Словесно выражать мысли, говорить, рассказывать. Поскольку этот глагол явля-

ется и переходным, и непереходным, он требует как прямого, так и непрямого допол-
нения, т.е. перед ним могут употребляться оба вида дополнения, например: Uşaqlara 
nağıl danışmaq – рассказывать детям сказку; Ürəyindəkiləri dosta danışmaq. 1.рассказы-
вать другу сокровенное. Этот глагол, управляя обоими типами дополнения, может также 
формировать свободное словосочетание с наречиями образа действия, например: Surətlə 
danışmaq, tez-tez danışmaq «говорить быстро», asta danışmaq «говорить медленно», yavaş 
danışmaq «говорить тихо», ucadan danışmaq «говорить громко» и т.д.

2. уметь выражать мысли на каком-либо языке, например: ingiliscə yaxşı danışmaq «хо-
рошо говорить по-английски», rusca əla danışmaq «прекрасно говорить по-русски» и т.д.

3. разговаривать, беседовать, например: Yenə o bağ olaydı; yenə sizə gələydik,
danışaydıq, gülərdik – Как бы я хотел вернуть те дни, когда мы собирались на вашей даче, 
разговаривали, смеялись (М. Мушвиг – перевод С.Г.).

4. высказывать мнение, суждение, обсуждать что-нибудь, например: Hər yerdə
müharibə təhlükəsindən böyük bir nifrət və həyəcanla danışırlar. Везде с величайшим пре-
зрением и тревогой говорят об угрозе войны (М. Ибрагимов).

5. выступать, произносить речь (на собрании, церемонии), например: ətrafl ı danışmaq
«обстоятельно, подробно говорить», qısa danışmaq «кратко говорить», uzun danışmaq 
«долго говорить» и т.д.

6. договориться о цене, условиться, арендовать, например: Faytonları danışmaq:
Арендовать фаэтоны (М.С. Ордубади.).

7. рассказывать, сообщать, писать, например: On altıncı nömrəmizdə molla Tarqulunun
siğə barəsində etdiyi vəzdən bir neçə söz danışmaq istərdik. – В нашем шестнадцатом номе-
ре мы скажем несколько слов о том, что молла Таргулу говорить по поводу временного 
брака (Дж. Маммедкулизаде).

Синонимами глагола danışmaq являются demək, bəhs etmək, nağıl etmək, söyləmək, 
dərdləşmək, söhbət etmək, mühakimə etmək, göftgu etmək.

 Глагол demək «сказать» – переходный. В древнейшие времена он употреблялся в 
тюркских языках.

В «Толковом словаре азербайджанского языка» (в дальнейшем «в словаре» – С.Г.) 
даны десять оттенков значения этого глагола:

1. в устной форме выразить, изложить, передать свою мысль, например: söz demək
«слово молвить», düzünü demək «говорить правду», yalan demək «солгать».
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2. Рассказывать, повествовать, говорить (часто с союзом ki «что»), например: isti
soba başında nağıl deyən nənələr, qulaq asan nəvələr. – бабушки у тёплой печки, рассказы-
вающие сказки, слушающие их внуки (А. Джамиль)

3. Сообщать, говорить, оповещать, уведомлять, например: sirrini başqalarına demək,
yetirmək, çatdırmaq – рассказать, сообщить о своём секрете другим; bu xəbəri heç kimə 
demə – никому не сообщай эту новость.

4. Приказывать, велеть, давать указания, задания, поручения, например: оna de ki,
başından böyük qələt eləməsin – скажи ему, чтобы не брал на себя слишком много, не за-
давался.

5. В разговорной речи: слагать стихи, говорить стихами: Arvad, iki misra demisən. –
Женщина высказалась двумя строками (Анекдоты Моллы Насреддина).

6. Говорить нараспев, петь: bir ağız demək «один раз сказать», вir-iki kəlmə demə k –
«сказать пару слов».

7. Называть, именовать, например: Buna nə demək olar? – Ну, и как это можно на-
звать? Belə hərəkətə nə demək olar? – Ну, и как назвать такой поступок?

8. Означать: bu söz nə deməkdir? – Что означает это слово?
9. Со словом dərs «урок» dərs demək «преподавать, учительствовать, обучать, вести

урок», например: Qəhrəman müəllimlər ittifaqında çalışmaqla müəllimlik sənətini buraxmır, 
sənət məktəbində dərs deyirdi – Гахраман трудился в союзе учителей, однако это не за-
ставило его бросить профессию учителя, и он преподавал в передвижных школах (С. 
Рахимов).

10. В форме deyəcək – когда хотят сообщить о чём-то очень важном, например:
Oğlum, əyləş, sənə deyiləcək sözüm var. – Садись, сынок, мне надо тебе сказать кое-что 
очень важное (С.С.Ахундов).

В диалектах современного азербайджанского языка синонимами глагола demək явля-
ются dillənmək, söyləmək, ayıtmaq, buyurmaq, ərz etmək.

В «Словаре» отмечено, что глагол söyləmək означает лишь «сказать», например: 
Qızım sənin istədiyin kimdir? Söylə görək. – Доченька, кого ты полюбила? Скажи-ка нам 
(У. Гаджибеков).

Söhbət açmaq
В словаре указано лишь одно значение – завести разговор, например. O biri otaqda 

Yetər macal tapıb istədi söhbət açsın – В другой комнате Йетер улучив момент, захотела 
завести разговор (Ю.В. Чеменземинли).

Söhbət aparmaq – в «Словаре» этот глагол разъясняется следующим образом: «про-
водить обмен мнениями; дискутировать, обсуждать, беседовать», например: Cavid öz 
döyüşçülərini ətrafına toplayaraq müxtəsər bir söhbət apardı – Джавид, собрав вокруг себя 
своих бойцов, провел с ними краткую беседу (А. Велиев).

Глагол söhbət etmək разъясняется как «сидеть в каком-то месте и беседовать, разго-
варивать»; например: Qurbаn ilə Məsmə xala bir qədər söhbət elədilər – Гурбан и тётушка 
Месме какое-то время беседовали (С. Рахман).

Все три глагола имеют сложную структуру: первый компонент каждого из них – су-
ществительное söhbət «разговор, беседа»; у первого и второго глагола второй компонент 
açmaq «открывать» и aparmaq «вести», у третьего же глагола второй компонент – вспо-
могательный глагол etmək\ eləmək «делать».
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Выше были рассмотрены 6 глаголов из 29, существующих в азербайджанском языке. 
Число рассматриваемых глаголов можно было бы увеличить, однако это сказалось бы на 
объёме статьи.

Как уже указывалось выше, в английском языке имеется 19 глаголов речи. Поскольку 
охарактеризовать их всех подробно в рамках одной небольшой статьи не представляется 
возможным, мы ограничились рассмотрением лишь наиболее употребительных из них:

To say (said, said). Этот глагол является эквивалентом глагола demək «сказать» в азер-
байджанском языке и означает «говорить, сказать». В «Англо-азербайджанском словаре» 
Оруджа Мусаева [11, 1259] даются следующие оттенки значения этого глагола:

1. Сказать. To say some words – сказать несколько слов, например: «We shall know in
the morning» – said Lord John – «Утром узнаем, – сказал лорд Джон» (А.К. Дойл). 

2. Говорить, сообщать, например: You say you sаw signs of men, and fi res, traps, and the 
like – Вы говорите, что столкнулись со следами деятельности людей: кострами, ловуш-
ками и тому подобным (А.К. Дойл).

3. Выразить, например, I don`t know how to say it. – Я не знаю, как это выразить.
4. Говориться, гласить, например: the lаw says – закон гласит…
5. Говорить, подтверждать, сообщать, например: They say our generation was born so

old that it can never get any older – Говорят, что наше поколение родилось таким старым, 
что дальше ему стареть некуда (Дж. Голсуорси).

6. Считать, думать, например: I say I must do it – Я думаю, что должен сделать это.
7. Говорить наизусть, выразительно читать, например: to say a lesson – отвечать урок.
8. Полагать, предполагать, считать возможным, например: Let us say on Sunday – ска-

жем, в воскресенье.
 В различных словарях английского языка даётся 51 синоним глагола to say.
To speak (spoke, spoken) – эквивалент этого глагола в азербайджанском языке – söhbət 

etmək «говорить, разговаривать». В словаре О.Мусаева (11, 1349) даются следующие от-
тенки значения этого глагола:

1. Говорить: to speak English – говорить на английском языке.
2. Говорить, разговаривать: He spoke like the captain of the school-team – Он говорил

как капитан школьной команды (Г.Грин). 
3. Говорить, рассказывать, озвучивать: As they speak – как они говорят.
4. Выражать, говорить, например: The actor speaks his part well – актёр хорошо играет

свою роль.
5. Выражать мысль, высказывать мнение; охарактеризовать, например: to speak well

(badly) of somebody – говорить хорошо (плохо) о ком-то.
6. Свидетельствовать, например: His actions speaks him a rough – Его поступки гово-

рят о том, что он грубиян.
7. Подтверждать: Music speaks directly to the emotions. – Музыка напрямую говорит

с эмоциями.
В словарях английского языка отмечено 23 синонима глагола to speak.
To talk – эквивалент глаголов danışmaq «говорить», söhbət etmək «беседовать» в азер-

байджанском языке. В словаре О.Мусаева [11, 1416] даны следующие оттенки значения 
этого глагола:
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1. Говорить, разговаривать: Sir George Lynn was talking of a Reed of Gates head yester-
day – Сэр Джордж Линк говорил вчера об одном Риде из Гейтсхеда (Ш. Бронте).

2. Сплетничать, например: The neighbors are sure to talk – Соседи наверняка сплет-
ничают.

3. Читать лекцию, например: to talk on a topic.. – читать лекцию на тему…
4. Спровоцировать разговор; преувеличивать, бахвалиться, завираться: to talk by the

hour – часами говорить.
5. Отговорить, разубедить кого-то: He talked out his elder son of going to the airport –

Он отговорил своего старшего сына от поездки в аэропорт (С. Шелдон).
6. Уговорить, убедить кого-либо: to talk somebody into agreement
7. хвастаться, бахвалиться She was in habit of talking big before her relatives – У нее

была привычка бахвалиться перед родственниками (С.Шелдон).
8. говорить долго с той целью, чтобы затянуть время: You talk like a time-table. Did

you have any beautiful adventures? – Так детально все описываете. У вас были ли у вас 
увлекательные приключения? (Э. Хемингуэй). 

tell (told, told) – эквивалент глагола nəyi isə danışmaq/ nağıl etmək «рассказывать» в 
азербайджанском языке. В некоторых словарях даётся следующее объяснение значения: 
« …устно или письменно что-то сообщать». О.Мусаев в своём словаре [11, 1416] отмеча-
ет следующие оттенки значения этого глагола:

1. говорить, сказать, рассказать, например: I tell you what will surprise – Я расскажу
тебе такое, что удивит тебя (А.К.Дойл).

2. сообщать, информировать: Joe told me you`d been to the legation – Джо сказал мне,
что ты был в дипломатической миссии (Г. Грин).

3. сообщить; разболтать; выдавать (тайну); проговориться: to tell a secret – разболтать
секрет.

4. велеть, приказать, попросить, например: You must do as you are told – Ты должен
сделать так, как тебе велят.

5. Различать, отличать, узнавать, проводить различие: You can always tell him by his
gail – Ты всегда можешь узнать его по походке.

6. Знать, соображать, быть в курсе/
7. Ругать, упрекать, укорять, наказывать. В данном случае глагол to tell всегда употре-

бляется с предлогом off: He told me off for being late – Он отругал меня за опоздание (Г.Грин).
8. Решить сказать, знать.
9. Влиять; проявляться, сказываться.
В этом случае глагол to tell употребляется с предлогом on, например: Nobody knew

that he was going to tell our principal on us – Никто не знал, что он собирался донести на 
нас нашему директору (С. Шелдон).

В словарях английского языка отмечено 34 синонима глагола to tell.
Следует отметить, что английские глаголы to say, to speak,to talk и to tell имеют то же 

значение, что и азербайджанские глаголы demək, danışmaq однако у этих глаголов раз-
личная семантика и они не могут употребляться один вместо другого.

To communicate – эквивалент глаголов xəbər vermək «уведомлять, извещать, ставить 
в известность», məlumat vermək «сообщать, информировать», bildirmək «оповещать, уве-
домлять».
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В словаре О.Мусаева [11, 300] даны следующие оттенки значения этого глагола
1. Сообщать, информировать, оповещать. This poet communicates the author`s de-

spair – Этот поэт сообщает об отчаянии автора.
2. Заразиться, например: to communicate a desease – заразиться болезнью
3. Вступить в связь, поддерживать связь: Something must be wrong with our marriage –

we don`t seem to communicate each other anymore – Должно быть что-то не так с нашей 
женитьбой – мы больше не поддерживаем связь друг с другом.

4. Соединяться, присоединяться, например: The dressing room communicates with the
bedroom – Гардеробная соединяется с спальней.

В словарях английского языка отмечены 24 синонима этого глагола.
To explain – переводится на азербайджанский язык как «başa salmaq, azah etmək» – 

объяснять, разъяснять.
О.Мусаев в своём словаре [11, 536] даёт четыре оттенка значения этого глагола:
1. объяснять, разъяснять, пояснять: «I mean of foreign man» – Arthur explained – «Я

имею в виду иностранца», – пояснил Артур (Ч.Диккенс).
2. оправдаться, реабилитироваться; дать объяснение, например: … it is hard to ex-

plain – Трудно объяснить (Дж. Д. Селинджер).
3. внести ясность, разъяснить: to explain somebody’s viewpoint – разъяснить чью-либо

точку зрения. 
4. to explain away – оправдываться. You can try to explain away, but that won’t solve the

problem – Ты можешь попытаться оправдаться, но это не решит проблему (С. Шелдон).
В словарях английского языка отмечено 23 синонима данного глагола.
Как уже указывалось выше, в английском языке имеется 19 глаголов речи, 6 из кото-

рых, близкие по семантике, были рассмотрены в настоящей статье. К сожалению, рамки 
статьи не позволяют рассмотреть из всех. Однако следует отметить, что и все остальные 
глаголы речи отличаются cтруктурным и семантическим богатством и разнообразием. 

Исследование глаголов речи в азербайджанском языке показывает, что в обоих язы-
ках такие глаголы обладают широким спектром значений и смысловых нюансов. Они 
выделяются своей значимостью и частым употреблением в потоке речи. Безусловно, 
глаголы речи – универсальная категория любого языка как системы. Они имеют боль-
шое значение для формирования языковой картины мира. Кроме того, эти глаголы от-
ражают важнейшую потребность человека – общение, обладают сложной семантической 
структурой. Они чаще всего многозначны, и с этой особенностью связаны оттенки их 
значений и употребление в различных стилях. Их исследование в каком бы то ни было 
аспекте способствует выявлению специфики лексико-семантической системы сравнива-
емых языков.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Современный азербайджанский язык. Часть II. Морфология. Баку: Элм, 1980, 510 с.

(на азербайджанском языке)
2. Ушакова Е.А. Глаголы речи немецкого и русского языков в функциональном аспекте

(употребление в конструкциях с прямой речью). http://www.philology.ru./linguistics 3
/ ushakova-05.htm



288

3. Гаджиева Н.З., Коклянова А.А. Глаголы речи в тюркских языках // Историческое
развитие лексики тюркских языков. – М.: Изд. АН СССР, 1961, с. 322-460.

4. Будагова З.И. Азербайджанский язык. – Баку: Элм, 1982, 139 с.
5. Лексико-семантическая система азербайджанского языка. – Баку: Элм, 1985, 124 с.
6. Рзаев С.А. Семантические разряды глагола в современном азербайджанском языке:

Автореф. дис. …канд. филол. наук. – Баку, 1970, 27 с.
7. Халилов Б.А. Морфология современного азербайджанского языка. Часть II, Баку:

Нурлан, 2007, 354 с. (на азербайджанском языке)
8. Кязимов Г.Ш. Современный азербайджанский язык. Морфология. –Баку: Наука и

образование, 2010, 400 с. (на азербайджанском языке)
9. Гулиев Г. Семантика глагола в разносистемных языках. – Баку: Нурлан, 2001, 257 с.

(на азербайджанском языке)
10. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка. – М.: Флинта: Наука,

2012, 376 с.
СЛОВАРИ:

11. Мусаев О. Англо-азербайджанский словарь. Баку: Гисмет, 2008, 1674 с. (на азер-
байджанском языке)

12. Hornby A.S. Oxford Advanced Learner’s Di сtionary. The 8th edition. Managing editor 
D. lea. Oxford University Press, 2010.
Гасiмова С.
Гянджинський державний університет, Азербайджан

ДІЄСЛОВА МОВЛЕННЯ 
(НА МАТЕРІАЛІ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ І АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ) 

Як відомо, в усіх мовах світу дієслово позначає дію, стан, рух. У граматичному 
устрої і мовній системі дієслова, що позначають мовленнєві дії, посідають особливе 
місце. Побутує думка, що, знаючи дієслова будь-якої мови, можна спілкуватися цією 
мовою, навіть не знаючи інших частин мови, тобто, можна говорити про те, що ді-
єслово складає основу мови. Філософи відзначають, що рух – форма існування матерії, 
буття ж неможливе без руху. У будь-якій мові дієслово відрізняється багатством і 
різноманітністю структури, семантики і смислових нюансів. 

Тому в усіх мовах світу, у тому числі і в азербайджанській і англійській, дієслова гру-
пуються і класифікуються відповідно до відтінків значення. Одну з семантичних груп 
дієслова в азербайджанській і англійській мовах складають дієслова, що позначають 
мовленнєві дії. 

Ключові слова: мовленнєвий акт, емоційність, морфологічна ознака, смислове зна-
чення, лінгвістичне значення, функціональний аспект. 
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WELFARE SPEECH VERBS
(BASED ON THE AZERBAIJANI AND ENGLISH LANGUAGES)

Welfare conversation speech verbs are investigated in the article. The author uses the ma-
terial of the Azerbaijani and English languages. Under the welfare speech verbs we understand 
the verbs which are used in everyday life. 

Firstly, the author gives the classifi cation of these verbs in Turkology, Azerbaijan linguis-
tics, then she gives their classifi cation in English linguistics. This issue is not investigated in 
Turkology, but it is investigated in Azerbaijani linguistics. The purpose of the article is to give 
our own classifi cation which is given in 7 items. 

The author’s investigation shows that there are 29 speech verbs in the Azerbaijani lan-
guage and 19 speech verbs in the English language. But it is too much for this article and is 
impossible to characterize each one separately. Therefore, the author investigates some of them 
in detail and gives all shades of meaning in each language. 

Key words: speech act, emotionality, morphological sign, semantic meaning, linguistic 
meaning, functional aspect.
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К СТИЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ СУБСТАНТИВИРОВАННЫХ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Субстантивированные прилагательные пополняют словарный состав современно-
го русского языка очень активно. Возникая в нашей речи постоянно, они расширяют 
стилистические возможности языка.

Ключевые слова: субстантивированные прилагательные, пополнение словарного 
состава языка, стилистические возможности, расширение смыслового объема, оттен-
ки значения, стиль речи, разнообразные функции.

Субстантивированные прилагательные пополняют словарный состав современного 
русского языка очень активно. Возникая в нашей речи постоянно, они расширяют сти-
листические возможности языка. Как отмечает А. И. Ефимов, выразительность субстан-
тивированных прилагательных «находится в прямой зависимости от расширения смыс-
лового объема слов, от тех семантических сдвигов, которые происходят в слове, когда 
прилагательное становится субстантивированным» [1, 148]. 

Субстантивированные прилагательные по своей природе являются носителями како-
го-либо стилистического значения [2] и легко подвергаются такого рода классификации. 
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Например, можно выделить книжные слова научно-терминологического значения: глас-
ная, известное, прекрасное, позвоночное, тутовые и др. Распространены профессио-
нально-технические термины: горновой, взрывной, ткацкая, сварочный, доменный (цех) 
и т. д. На протяжении всей истории развития языка употреблялись субстантивирован-
ные прилагательные канцелярско-делового значения: челобитная, закладная, разводная, 
вольная, докладная, накладная и пр. Многочисленные субстантивированные слова в со-
ставе книжно-поэтической лексики: несказанное, синее, нежное (Есенин), лазурное, не-
бесное (Блок), незримое, невыразимое (Жуковский), бессмертное, зримое (Тютчев) и др. 
Некоторые слова описываемой группы выражают субъективное отношение говорящего 
или пишущего к тому или иному лицу: дорогой, желанный, любимый, милый и др. Очень 
разнообразны народно-поэтические слова: родимая, суженый, любезный, служивый и т. 
д. В особую группу можно выделить народно-разговорные синонимы к названиям зве-
рей: заяц – косой, куцый, серый, лось – сохатый, медведь – косолапый, волк – серый и др. 

Богатство стилистических оттенков исследуемых слов объясняется тем, что при «суб-
стантивации происходит расширение сферы их стилистического употребления» [3, 58]. 

Прилагательное, субстантивируясь, может присоединять к своему лексическому зна-
чению многочисленные оттенки значений тех существительных, с которыми оно прежде 
сочеталось в роли определения. Объединяются значения предметности и признака. Писа-
тель может одним словом назвать и предмет, и его основной признак, не прибегая к описа-
тельным формам. Ср.: «белое лицо, желтая кожа» и «Жал я руки желтых, белых, черных, 
Миссисипи видел, Ганг и Нил» (Н. Грибачев). Слова белое, желтая в сочетании с суще-
ствительными обозначают только признак предмета, в данном случае цвет. В значении же 
существительных слова желтых, белых, черных служат не только названиями цвета, но и 
выражают предметность, обозначая в данном случае людей. Субстантивированные формы 
оказываются более краткими и выразительными, чем описательный оборот. 

Субстантивированные прилагательные, обладая способностью выражать разноо-
бразные стилистические оттенки значения, могут определять стиль речи. Отношение к 
ним писателя, использование их в той или иной сфере, в совокупности с иными вырази-
тельными средствами, создает иногда и общий стилистический облик художественного 
или научно-публицистического произведения. 

Так, научно-публицистический стиль революционеров-демократов характеризуется 
обилием использования субстантивированных прилагательных среднего рода. Эта груп-
па слов, в силу обобщенности своих значений, явилась животворным источником попол-
нения общественно-политического словаря середины XIX столетия. 

Например, Н. Г. Чернышевский в «Эстетических отношениях искусства к действи-
тельности» использует преимущественно термины, обозначающие эстетические катего-
рии: прекрасное, возвышенное, трагическое, комическое, идеальное, ужасное и др.: сло-
ва оценочного характера, выражающие положительную или отрицательную экспрессию: 
милое, дорогое, радостное, живое и злое, низкое, вредное, саркастическое и т. д. 

Использование субстантивированных прилагательных и причастий составляет одну 
из особенностей публицистического стиля В. Г. Белинского. Так, в статье «Взгляд на рус-
скую литературу 1847 года» встречаем такие выражения: «отличать существующее от 
небывалого, возможное от невозможного», «ложное, неестественное, ненатуральное», 



291

«ни тени неуловимого, таинственного, туманного, мерцающего, – словом, романтиче-
ского» (о мадонне Рафаэля) и многие другие. 

В статьях А. И. Герцена в публицистическом значении особенно часто встречаются 
такие слова: новое, старое, прошедшее, будущее, настоящее, существующее, красные, 
либеральные, оппозиционные, выборные, мировой, мертвый, живой, чужой, бедный, бо-
гатый, крепостной и др. 

Как видим, субстантивированные прилагательные являются принадлежностью пу-
блицистического стиля, и употребление их вносит специфические оттенки в стиль писа-
теля, выявляет индивидуальную манеру в выборе языковых средств. 

В поэзии романтиков и символистов прилагательные в значении существительных 
носят субъективно-оценочный характер. 

В. Жуковский, а позднее Ф. Тютчев, А. Фет и др. с помощью субстантивированных 
прилагательных среднего рода создают колорит отвлеченности, нереальности описы-
ваемого. Так, стихотворение Жуковского «Невыразимое» характеризуется намеренным 
использованием философско-идеалистических терминов в форме субстантивированных 
слов среднего рода [4, 294]: разновидное, невыразимое, ненареченное, смутное, волну-
ющее, далекое, необъятное и др. Субстантивированные слова часто повторяются и в 
других его стихах: 

 Что молить неумолимых?
 Возвращу ль невозвратимых? («Людмила»). 

 Висел там и кубок на ветви коралла:
 В бездонное влага его не умчала («Кубок»).

Для языка условных наименований, символических намеков субстантивированные 
прилагательные оказались удивительно эффективными. Не случайно используются они 
в поэзии А. Блока, В. Брюсова:

 Спите. Забудьте слова лучезарных (Блок). 

 Но все земное вечно свято, 
 И в жизни каждый миг хорош (Брюсов). 
Акад. В. В. Виноградов считает это типичным «для антиреалистического стиля сим-

волистов» [5, 248].
Субстантивированные прилагательные могут быть рассмотрены не только в плане 

отношения их к тому или иному стилю речи. Такие слова выступают в художественных 
произведениях в самых разнообразных функциях. Они характеризуют как конкретные 
явления, предметы, лица, так и отвлеченные понятия. Субстантивированные слова слу-
жат средством характеристики действующего лица по какому-либо признаку, внутрен-
нему или внешнему, передают различные оттенки настроений героев, их отношение к 
окружающим лицам. Используемые в авторской речи, субстантивированные формы вы-
ражают настроение автора, его отношение к своим героям и объективному миру.

 Чаще всего субстантивированные прилагательные служат выразительным сред-
ством характеристики персонажа: внутренних свойств, внешности, социальной при-
надлежности, возраста, физического состояния и пр.: глухой, немой, слепой, больной, 
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маленький, старый, бедный и пр. Например: Антипка рассказывал на другое утро в кух-
не, что немой-де всю ночь охал (И. Тургенев); Я, с трудом спускаясь, пробирался по 
крутизне, и вот вижу: слепой приостановился… (М. Лермонтов); Хромой конфузливо 
кашляет в кулак и поправляет поясок (А. Чехов). 

Использование субстантивированного слова дает возможность не только назвать 
лицо, но одновременно с этим выделить качество, признак, важные для характеристики, 
и ярче передать художественный замысел писателя [6, 62]. Так, рассказывая о мальчи-
ках Овсянниковых («Детство»), М. Горький не называет их имен, подчеркивая этим, что 
Алеше все казалось в мальчиках загадочным, непонятным. Писатель, называя их, упо-
требляет субстантивированные слова маленький, младший, средний, старший, чередуя 
их иногда с описательными оборотами «маленький брат», «средний мальчик», «старший 
мальчик»: 

– Ты с ума сосол, вот сто, – сказал средний, обняв его (маленького) и стирая платком 
кровь с лица, а старший, нахмурясь, говорил:

– Идем, все равно, не скроешь…
– Идем, он простудится! Мы скажем, что он упал, а про колодец – не надо!
– Да, не надо, – согласился младший… 
Особенно удобными оказываются субстантивированные слова в том случае, если 

необходимо выразить еще какой-либо дополнительный оттенок значения, дать эмоци-
ональную оценку, касающуюся внешности действующего лица. Употребляются такие 
слова: белокурый, черномазый, большеголовый, долговязый, длинноносый, лопоухий, лы-
сый, желторотый и др. Обычно писатели прибегают к этому приему при характеристи-
ке эпизодических или второстепенных персонажей. Так, Н. В. Гоголь зятя Ноздрева Ми-
жуева чаще всего именует «зятем» или «белокурым»; последнее повторяется много раз: 
Ну, семнадцать бутылок ты не выпьешь, – заметил белокурый; Давай уж и мне рюмку! – 
сказал белокурый; Вздор! – сказал Ноздрев в ответ на какое-то представление белокурого, 
надел ему на голову картуз и белокурый отправился вслед за ними («Мертвые души»). 

Иногда читателю даже не сообщается имя действующего лица, чем как бы определя-
ется его место в произведении. Например: У стены… агонизировал большеголовый (Н. 
Островский); Лысый прочел письмо Кедрина (К. Паустовский). 

Положительная оценка заключается в субстантивированных словах, характеризую-
щих героев произведения в их отношении к событиям и окружающим лицам: любовь, 
ласку, восхищение, симпатию, обычную вежливость и т. п.: дорогой, любимый, любез-
ный, милый, желанный, красивая, родной и др. Например: – Эй, любезный! – закричал 
часовой (М. Лермонтов); И стой, родной, как батька твой, за нашу власть и жизнь (А. 
Твардовский). 

С экспрессивно-отрицательным значением могут быть употреблены многие субстан-
тивированные слова: постылый, окаянный, глупый, жирный, пузатый, ленивый и др. На-
пример: – Иду я, ваше благородие, никого не трогаю … – начинает Хрюкин – и вдруг эта 
подлая ни с того ни с сего за палец (А. Чехов); Он (Степка-балбес) очень рано попал в 
число постылых (С. Щедрин). 

Субстантивированные прилагательные способны выражать резко сатирическую 
оценку персонажа. В такой функции исследуемые слова часто встречаются в поэзии В. 
Маяковского: 
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 Ищите жирных в домах-скорлупах
 и в бубен брюха веселье бейте!
 Схватите за ноги глухих и глупых
 и дуйте в уши, как в ноздри флейте.
С помощью субстантивированных слов осуществляется сопоставительная характе-

ристика действующих лиц. Для этой цели подбираются антонимы: большой – маленький, 
черный – белый, красивая – некрасивая, толстый – тонкий и др. 

Примером такого использования субстантивированных прилагательных может слу-
жить рассказ А. П. Чехова «Толстый и тонкий». 

На протяжении всего рассказа Чехов называет своих героев не иначе как «толстый» 
и «тонкий». И это не только описание противоположных черт внешности героев, но и 
сравнение совершенно противоположных типов. «Толстый» и «тонкий» – это люди, на-
ходящиеся на разных ступенях общественной лестницы, а отсюда различие и во всем 
остальном: во внешности, взглядах, в отношении к окружающим. 

Субстантивированные прилагательные среднего рода, используемые в авторской 
речи, передают разнообразные настроения писателя в оценке лиц, событий, предметов и 
явлений действительности [7, 14]. Интерес представляет употребление в этой функции 
субстантивированных прилагательных с неопределенными местоимениями. Они обыч-
но выражают неопределенность настроения или указывают на какое-либо трудно опре-
делимое качество во внешности или в характере персонажа, в окружающих явлениях, 
предметах. Например: Даже в том, как сидело на ней платье, он (Старцев) видел что-то 
необыкновенно милое, трогательное своей простотой и наивной грацией (А. Чехов); 
Что-то тихое и обиженное или тихое и гордое было во всей усадьбе (М. Горький). 

«Переходя в категорию имен существительных, субстантивированные слова обога-
щают их стилистические возможности» [8, 83], вступая с ними в синонимические ряды: 
белый – белогвардеец, благоверный – муж, данные – сведения, безглазая – смерть, ди-
кий – дикарь, косой – заяц, конвойный – конвоир, родимая – мать, нечистый – черт, сле-
пой – слепец, старый – старик и т. д. 

Употребления субстантивированных прилагательных в качестве синонимов обыч-
ных существительных вносит в речь стилистическое разнообразие, делает ее более вы-
разительной и образной. Часто выбор субстантивированного слова определяется стрем-
лением избежать повторения. Например: Л. Леонов в описании одного из эпизодов ро-
мана «Русский лес» использует такой синонимический ряд: мальчик – маленький –маль-
чонка – паренек – малец – малый. 

В художественно-поэтической речи используется еще один интересный прием, веду-
щий к субстантивации. С целью усиления эмоциональной выразительности образа в зна-
чении существительных употребляются эпитеты. Так, вместо слова деньги употребляют-
ся субстантивированные прилагательные кровные, заработанные: А сегодня – сегодня 
премьера, сегодня придут любители театра, купившие билеты в кассе за свои кровные, 
заработанные (В. Кочетов, «Братья Ершовы»); …мчаться вместе со всеми в столовую, 
расплачиваться своими заработанными (Д. Гранин, «После свадьбы»). У Л. Леонова 
фляга с вином получает поэтическую характеристику: Тишка звучно раскупорил ту пло-
скую, серебряную, неусыхающую («Русский лес»).
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В народном языке чаще всего субстантивируются постоянные эпитеты: ретивое – 
сердце, родимая, родная – матушка, родимый – отец, иногда в более широком значении – 
близкий, дорогой человек, горючие – слезы и др. Например:

 Не брани меня родная…
 Я не знаю, что такое
 Вдруг случилося со мной,
 Что так бьется ретивое
 И терзаюсь я тоской (Нар. песня). 
Стилистические свойства субстантивированных форм далеко не исчерпываются опи-

санными. Достаточно интересными представляются также вопросы, касающиеся стили-
стической роли субстантивированных прилагательных, употребительных с согласованны-
ми и несогласованными определениями (знакомый военный, бедный слепой; знакомый во-
енного, дежурный по классу), особенностей употребления приложения при субстантиви-
рованных прилагательных (детей-певчих, ученый-садовод), стилистических особенностей 
порядка слов (далекое близкое, хорошее новое, реальное прекрасное) и другие.
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ДО СТИЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУБСТАНТИВОВАНИХ 
ПРИКМЕТНИКІВ В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ 

Субстантивовані прикметники доповнюють словниковий склад сучасної російської 
мови дуже активно. Виникаючи у нашому мовленні спонтанно, вони розширюють сти-
лістичні можливості мови. 

Ключові слова: субстантивовані прикметники, доповнення словникового скла-
ду мови, стилістичні можливості, розширення смислового обсягу, відтінки значення, 
стиль мовлення, різноманітні функції. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛЬНОСТИ РЕЧИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ

В предложенной ниже статье автором подается видение роли знаков 
препинания в письменной речи, выделяются различные контекстуальные ситуации их 
функционирования.

Ключевые слова: правильная речь, синтаксис, пунктуация, знаки препинания, 
грамматические и пунктуационные нормы. 

Когда речь идет о правильности речи, подразумевается соблюдение фонетических, 
лексических и грамматических правил языка. Рассуждая об этих качествах речи, 
отмечаем, что правильность – это прежде всего соблюдение и письменных, и устных 
грамматических правил в речи. «Однако для правильности речи недостаточно соблюдения 
только грамматических правил (1 с, 174). Среди людей, хорошо знающих грамматику, 
встречаются и такие, что возможно прочитать написанное им и не понять, о чем он 
говорит. Речь таких людей бывает безжизненной и тусклой. Для освоения правильной 
речи, помимо знания грамматических правил, нужно соблюдать также и другие нормы 
литературного языка. Для этого предложения логически должны быть правильно 
построены, мысли четко изложены, выбраны подходящие слова, эти слова должны быть 
правильно произнесены, средства, усиливающие значение слова, использованы уместно 
и целесообразно. 

Одним из главных условий правильности речи является связь выражаемой мысли 
с реальностью, отражение действительности. Речь, далекая от реальности, на какую 
тему бы она не была, теряет свое значение и привлекательность. Одно из требований 
речи – ее искренность. Оратор своим выступлением должен уметь убеждать слушателей, 
находить путь к их сердцу. А это возможно тогда, когда речь отражает действительность, 
реальные события, соответствует интересам противоположной стороны, удовлетворяет 
её. Отклонение от реальных событий в речи происходит в основном по двум причинам: 
во-первых, умышленное искажение докладчиком фактов, событий, их причин и 
результатов. Например, указание в выступлении директора школы высокого процента 
успеваемости, незаслуженные поощрения, скрытие недостатков или связывание их 
причин с незначительными факторами и т.д., являются пунктами, нарушающими 
правдивость речи. 

По нашему мнению, сегодня уровень культуры речи, в первую очередь, зависит 
от действительности, правдивости излагаемой мысли. Естественно, что с точки 
зрения культуры речи стиль выражения литературно-критической речи должен быть 
образцовым. Однако, если правильно изложенное повествование скрывает истину, то 
такая культура речи далека от культуры». 
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Другая причина отклонения в речи от действительности, – недостаточная 
осведомленность оратора. Например, речь руководящего работника просвещения, 
не имеющего достаточных знаний о современных образовательных технологиях, о 
проблемах обучения в школе (интерактивное, инновативное обучение и т.д.) перед 
педагогами не дает желаемого эффекта. 

Одним из основных условий образцовой речи также является правильное построение 
предложений. Исходя из этого, речь оратора должна отличаться от других. Он во всех 
формах общения со слушателями должен уметь выражать свою мысль полноценными, 
четкими и правильными предложениями. В процессе разговора невозможно думать 
и строить образцовые предложения, впрочем, в этом и нет необходимости. Такая 
способность должна превратиться в речевую привычку в основном у ораторов, мысль 
должна облекаться в необходимую форму.

Речь оратора в первую очередь должна быть богата литературными произведениями 
и средствами выражения, синонимами, фразеологическими сочетаниями, пословицами, 
поговорками, философскими изречениями, афоризмами и т.д. При уместном использовании 
этих образных выражений, речь становиться яркой, усиливается ее художественность. 
Оратор не должен использовать в предложениях варваризмы. А также при повторных 
использованиях таких слов и выражений (значит, где-то, мне так кажется, как будто, дело 
в том что, естественно, как видно) отяжеляют речь, мысли слушателя отвлекаются от 
сути. Такой стиль речи критикуется слушателями и вызывает у них смех. Допущение 
в речах интеллигенции, в частности у педагогов таких ошибок вызывает удивление и 
разочарование. Для яркости и выразительности речи в аудиториях, общественных местах, 
на официальных мероприятиях в большинстве случаев используются шаблонные, 
популярные слова и предложения. Например, частое использование такого типа 
выражений как, «целесообразность работы, достижение высоких результатов, показание 
примера, важный шаг, организовать, важный вопрос, в кратчайшие сроки, смотреть 
сквозь призму, на почве новых взаимоотношений, деятельность в данном направлении» 
и т.д., делает речь тусклой, лишает ее выразительности. Оратор в своей речи должен 
использовать подходящие по смыслу к этим случаям слова. Одним из недостатков 
устной речи(а также письменной) с логической, грамматической точки зрения также 
является неправильное построение предложений. Например, «Данная статья рассчитана 
на широкую публику. Прислушавшись к его словам, поставили ему памятник. Там 
живут более пятисот наших пожилых людей; Наши спектакли были восторженно 
встречены маленькими зрителями. В каждом участке ждали избирателей; Очень жаль, 
что в этом благом деле я не один» и т.д. эти предложения, позаимствованные из радио и 
телепередач, иногда встречаются в речах ораторов, докладчиков, педагогов. Оратор для 
усовершенствования навыков построения предложения должен периодически работать 
над собой, полностью овладеть этими качествами. Предложения в речи не должны быть 
длинными, закрученными. Мысли должны быть изложены четко, коротко и просто. 
Здесь речь не только в правильном построении предложений. Эти предложения должны 
быть произнесены в такой манере, чтобы удовлетворять слушателя. В то же время 
должны быть соблюдены правила литературного произношения, нормальной дикции, 
интонации, логических ударений и т.д. Одним из недостатков построения речи также 
является использование в ней, в частности, в докладах и отчетах, весомых по объему 
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предложений. Такие предложения в большинстве случаев утяжеляют речь, затрудняют 
освоение слушателем сути высказывания. Известно, что оратор не может выразить свою 
мысль только простыми или сложными предложениями. Выражение мысли каким-либо 
видом предложения зависит от его содержания. Сложные мысли в частности должны 
быть высказаны или написаны сложными предложениями, эти предложения должны 
соответствовать содержанию и логике мысли, не допущены должны быть лишние, 
ненужные слова, выражения, тавтологии, слова должны быть использованы экономно. 
Говоря словами профессора А.Абдуллаева, в предложениях слов должно быть меньше, а 
мысли – больше (3; 47-50).

При сохранении правильности речи пунктуация имеет огромную роль. В частности, 
при формировании правильной привычки речи у школьников, пунктуация имеет огромное 
значение. Методика использования правил пунктуации сформирована в 1950-1970-х 
годах. Правила пунктуации изучены в нескольких аспектах. Методика, стилистические 
особенности, история, изучение правил пунктуации, их роль в интонации изучены 
различными учеными. Например, Наумович А.Н, Шварцкопф Б.С., Барулина Н.Н., 
Абакумов С.И., Блинов Г.И, Бархин К.Б., Истрина Е.С., Булаховский Л.А., Бухарин В.И., 
Валгина Н.С., Гадалова В.В., Гогиберидзе Л.К. (5;6;7;8;9;10;11;12;13) и другие провели 
широкие исследования об использовании норм пунктуации. 

Несмотря на многочисленные исследования в области пунктуации, в письменной 
речи, однако, правила использования пунктуации часто нарушаются. В действительности 
использование пунктуации имеет ряд грамматических и физиологических причин для 
определения разделения внутри предложения, отличия однородных членов, добавлений, 
непосредственной речи, цитат, появления новой мысли, модальных слов, синтагм, 
и тут активно используются знаки препинания. Говоря о системе знаков препинаний, 
большинство настоящих лингвистов говорят: «Как говорится, есть слова, которые 
убивают, а есть слова, которые даруют жизнь. Знаки препинания, также как и слова, имеют 
огромное значение» Почему? Потому, что неуместное проставление знаков препинания 
может запутать человека и придать совсем иное значение предложению. К примеру, как 
видно, запятая в предложениях: «Повесить нельзя, помиловать!» и «Повесить, нельзя 
помиловать» или «Пленного по прибытию расстрелять, нельзя медлить» и «Пленного 
по прибытию расстрелять нельзя, медлить», дают разные значения. 

В дневниках профессора А. Демирчизаде описано, как из-за запятой Самед 
Вургун попал в неловкое положение. Данная ситуация была вызвана отсутствием в 
нижеследующих строках запятой. 

Mən and içdim rəhbərimin vicdanındakı,
Günəşdən də parlaq olan bir şeiriyyətə.
Здесь поэт говорит о поэзии души вождя, которая ярче солнца. Однако, в 

одном типографическом органе запятая была упущена, и недоброжелатели сразу 
воспользовались этим моментом. 

Mən and içdim rəhbərimin vicdanındakı
Günəşdən də parlaq olan bir şeiriyyətə.
А здесь приведены слова о том, как вождь клянется поэзией души, которая ярче солнца. 
В создании фонетической ритмической группы в предложении пауза – препинание 

играет особую роль. Без паузы невозможно создать нормальное коммуникативное 
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отношение. В письменных образцах паузу, тревогу, эмоцию, вопрос устной речи 
заменяют знаки препинания. Хотя они одинаковы в различных языках, однако их 
задача и места использования разные. В современном азербайджанском языке точка (.), 
запятая (,), точка с запятой (;), двоеточие (:), вопросительный знак (?), восклицательный 
знак (!), тире (-), троеточие (...), скобки [ ( )], кавычки ( «») самые распространенные 
знаки препинания. Основная цель заявленной темы – избавление в прессе, в частности 
некорректируемых текстах, от неуместных знаков препинания, напоминание о забытых 
и всеми хорошо известных правил пунктуации. 

 Роль знаков препинания в формировании правильности письменной речи огромна. 
Невозможно представить письменную речь без знаков препинания. Её чтение и 
восприятие осуществляется при помощи знаков препинания. Также их роль при переводе 
мысли в четкую и точную письменную речь – незаменима. Поэтому в мировых языках в 
письменной речи используются различные знаки препинания. Знаки препинания служат 
указанию паузы и интонации, а также правильному усвоению смысла в предложении. 
Использование в письменной речи знаков препинания основывается на правилах 
грамматического строения языка, на интонации и смысле. 

Знаки препинания, используясь между однородными членами предложения, 
дополнениями и обособлениями и другими синтаксическими конструкциями, отражает 
в письменной речи грамматическое строение языка. Обратим внимание на образец речи 
при приезде армянского католикоса в Баку, обращенного к армянской буржуазии: «Эй 
бакинские армяне, Николай говорит, что Тифлис мой, он врет. Тифлис принадлежит 
армянам. Потому что, самые высокие, величественные здания, торговля, короче 
говоря, экономическая жизнь города в наших руках. Я думал, что вы, бакинские армяне, 
Баку также превратили в Тифлис. Я ошибся, здесь вы не смогли достичь успехов. 
Величественные здания, земля, торговля в основном принадлежит местным богачам», 
который указанными средствами языка еще больше усилил конкуренцию и вражду 
между сторонами конфликта» (А. Шаиг) (14; с.36).

Знаки препинания, используемые в данном отрывке, полностью служат выражению 
в письменной речи синтаксических конструкций. 

Одним из основных знаков препинаний, больше всего используемых при 
формировании правильности речи в письменности, является точка. При указании 
окончания какой-либо мысли или информации, в конце предложения ставится точка. 
После точки следует абсолютная пауза. Например, Вчера в Азербайджане состоялись 
муниципальные выборы. 

Точки также ставятся в конце именительных предложений. Такие примеры можно 
встретить в частности в публицистических статьях. Например, 1990-й год. 20 Января. 
Сегодняшний день 20 лет тому назад. 

Наряду с этим, если неподчиненные связующие звенья соединяют независимые 
предложения как составные части сложного предложения, то перед ним ставится точка. 
Например, Они официально не наблюдали за выборами. Однако, в целом следили за ходом 
процесса. 

Если подчиненные части предложения не полностью связывают независимые 
предложения, то перед этими связующими частями ставится точка, котора играет 
важную роль в правильности речи. Например, Имеется Минская группа ОБСЕ, имеются 
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заинтересованные стороны. Поэтому, думаю, что эти вопросы должны решаться в 
рамках этой группы. 

 Также после сокращенных названий и после сокращений скрытых имен ставится 
точка. Например, М.А. Сабир. 

Использование точек в речи имеет различные формы, которые также присутствуют 
в речи и исполняют в ней орфографическую функцию. Если перед перечисленными 
словами используется обобщенное слово, то после обобщенного слова ставится 
двоеточие ( : ). Например, он дал указание на проведение ряда реформ: денежных, 
земельных, налоговых и т.д. 

Перед предложениями и членами предложений, связанными интонацией с 
предыдущим предложением и разъясняющими его ставится двоеточие: Например, Среди 
людей есть такое поверье: «Стол, накрытый другу, бывает благодатным» С.Рагимов). 
Они легко нашли общий язык: взглядом, улыбкой, дыханием. 

 Троеточие используется при формировании правильности речи с целью указания на 
неоконченную мысль. Если отрывок до указанной части внутри цитаты не цитируется, 
часть до и после опускается, то вставляется троеточие. Например, Нариман пишет: 
В это время цивилизованный народ стремится, чтобы упростить свой язык и 
письменность…»

В том числе, после предложений с речью, произнесенной возвышенным слогом, 
ставится троеточие (в основном, в научных авторских и публицистических статьях). 
Например, Вот тебе и результаты поиска… 

При перечислении ряда однородных членов, только после последнего слова «и т.д.», 
« и т.п.» ставится троеточие. Например, Сейчас сила пера стала еще сильнее, в его руках 
машины, радио, кино, свет, цвета, здания… (15, с.9). 

Произношение с различными интонациях, слова и предложения в письменной 
речи выражаются точкой, вопросительным и восклицательными знаками. Например, 
предложение с одинаковым грамматическим строением, лексическим составом, в устной 
речи можно выразить различными интонациями: 

1. Азад вернулся.
2. Азад вернулся?
3. Азад вернулся!
Первое предложение, взятое из художественного произведения, обычным тоном 

имеют задачу констатировать возвращение Азада. В это время гласная, используемая в 
конце слова «вернулся», произносится низким тоном, и это в тексте выделяется точкой. 
Ввиду того, что в конце второго предложения поставлен вопрос, то требуется, чтобы 
оно читалось с вопросительной интонацией: у собеседника спрашивается о возвращении 
Азада. В конце третьего предложения поставлен восклицательный знак, то есть требуется, 
чтобы оно читалось с ударением ввиду того, что новость о возвращении Азада вызывает 
радость, тогда и новость «вернулся» произносится в повышенной тональности (14, 1.97). 

Среди знаков препинания, запятую можно считать самым часто используемым и 
нужным графическим знаком. Со временем мы приведем примеры всех нормативных 
правил проставления запятой в нашей письменной речи. Слово вергюль (запятая) 
является французским словом, семантическое значение которого является «ветвь, 
часть». Запятая – знак препинания, присутствующий в предложениях с эмоциональной 
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составляющей и не связан с границей предложения. Теперь необходимо комментировать 
обстоятельства использования запятой между различными членами предложения и в 
разных позициях (16). 

При формировании правильности письменной речи роль запятой тоже огромна. 
Запятая в письменной речи используется во многих случаях и всегда подразумевает паузу. 
Это, в основном, заметно в предложениях с однородными членами, в неподчиненных 
сложных предложениях, в подчиненных сложных предложениях, в обращениях и 
промежуточных словах. Например: То ли в детстве, то ли в юности, когда-то, в один 
из прекрасных дней, вечерком, засунув руки в карман, стоя на краю проселочной дороги, 
смотря в сторону забора Аллазоглу, напевая про себя песню «Ай бери бах-бери бах», 
до «Дели Самеда» дошла одна новость. (И. Гусейнов). В данном простом широком 
предложении среди однородных членов использованы 8 знаков препинания. Это значит, 
что при произношении данного предложения сделано 8 пауз (14; 98-99). 

При формировании правильности письменной речи восклицательный знак 
используется для эмоциональности. В таком случае после восклицательных 
слов, обращений, «слов «да, нет» и после повелительных предложений ставится 
восклицательный знак. Например: Ничего не жалко для такого мужика! Он 
единственный! И как человек, и как руководитель ему нет равных! (И. Гусейнов). 
Некоторые вопросительные предложения произносятся восклицательным тоном. В конце 
таких предложений ставится восклицательный и вопросительный знаки. Например: Вау, 
какая же ты большая шишка, мы и не знали! Кто тебе дал такое право?! (А. Шаиг)

При формировании правильной речи вопросительный знак в основном ставится 
в конце местоимений, предложений с вопросительной целью. Эти предложения 
могут быть целыми и эллиптическими. Например, Мурсал. Хасай, по чем одна штука 
папирос? (А. Шаиг). 

При формировании правильности речи многоточие в основном используется с целью 
указания на неокончание мысли. Например: Так как, они всего лишь проводят дни… – 
вздохнул, подумав, Варис. (А.Шаиг).

Иногда, приводя цитату из другого произведения в виде половинчатого предложения, 
в начале предложения ставится троеточие. Например: … слово «глаза» в последней 
строке теджниса (форма лирического стихотворения), подразумевает образное 
значение, написанное при помощи арабского алфавита (Ф.Гасымзаде).

При формировании правильности речи также используется двоеточие, которое в 
основном указывает на продолжение мысли. Например: Оба наших внука: и Узбек, и 
Абубакир – очень трудолюбивые мужики. (А.Шаиг).

В формировании правильности речи точка с запятой используется в основном для 
выражения более продолжительной паузы. Точка с запятой, в частности, используется в 
научных статьях. 

Если характеризовать значимость знаков препинания при формировании 
правильности речи, мы бы обобщенно представили его как очень важное средство и 
важная коммуникативная функция в формировании письменной речи. Знаки препинания 
также играют огромную роль при воспроизведении полноты содержания письменной 
речи, в точном и эмоциональном выражении, в четком и выразительном озвучивании 
мысли. Знаки препинания делят письменную речь на содержательные части. Например, 
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точка в предложении указывает на окончание мысли, запятая между однородными 
членами указывает на равноправие этих членов в предложении. Знаки, проставленные 
между словами или группами слов в письменной речи, называются знаками 
препинаниями, а правила о проставлении знаков препинаний предлагает пунктуация. 
Наши наблюдения показывают, что в целом в письменности соблюдаются правила 
проставления знаков препинания. Однако, хотя и огорчительно, но иногда встречается их 
неуместное использование в предложениях. Без необходимости где-то ставится запятая, 
двоеточие или восклицательный знак. В грамматике азербайджанского языка, используя 
грамматические союзы «однако, но, только» в сложных предложениях, ошибочно запятая 
ставится не до, а после этих слов, или при использовании других вспомогательных 
частей речи – модальных слов, восклицаний, частиц допускаются ошибки. Это, в свою 
очередь, приводит к нарушению правильности речи. 
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У запропонованій нижче статті автором подається бачення ролі і функцій 
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МОВНА СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОГО ДИСКУРСУ
 
 У статті розглядається поняття професійно спрямованого дискурсу, досліджу-

ються його типові жанри та мовні особливості. Визначаються основні засоби ви-
раження реклами та публіцистики. Виділяються види метафор та фразеологізмів, 
роз’яснюються причини частого вживання кон’юнктиву в деяких видах дискурсу.

 Ключові слова: дискурс, текст, фахова мова, фразеологізм, метафора.

В останні десятиліття питання дискурсу порушується політиками, філософами, пси-
хологами та лінгвістами. Кожна з наук має свій підхід та своє бачення рішення проблеми 
дискурсу. 

У ХХІ столітті поняття дискурсу в лінгвістиці розширилося та конкретизувалося, 
воно охопило різні види дискурсів. Фундаментальні дослідженя у сфері професійного 
дискурсу торкнулися багатьох важливих проблем, але не всі питання професійно спря-
мованого дискурсу є вивченими у повній мірі, а тому актуальністю даної статті є визна-
чення та дослідження мовної специфіки цього виду дискурсу.

Дискурсивні дослідження в Україні та світі ведуться мовознавцями вже давно. Існує 
велика кількість праць таких зарубіжних учених, як: Л. Гренобл, Т. ван Дейк, Г. Кук. Як 
термін в лінгвістиці, поняття «дискурс» вперше вжив З. Харрис ще у 1952 році. Його 
дослідження було присвячене рекламі, тобто не професійному дискурсу у його «чисто-
му» вигляді, тобто не посністю написанному фаховою мовою. Розуміння і тлумачення 
поняття дискурсу змінюється залежно від напряму досліджень. Дослідження проблеми, 
сутності, структури, функціонування і типології дискурсу стають основними напрямка-
ми світової лінгвістики. 

Майже завжди виникало у дослідників питання взаємозв′язку між текстом і дискур-
сом. Т.А. Ван Дейк, якому належить пріоритет у дескрипції дискурсу, зауважує, що «дис-
курс є складним комунікативним явищем, яке крім текста включає ще й екстралінгвістичні 
фактори (знання про світ, настанови, цілі)»[1: 56]. На думку В.Г. Борботько, дискурс 
завжди є текстом, зворотнє не є вірним. Не кожен текст є дискурсом. Дискурс є окремим 
випадком тексту [2:19]. Цікавою з цього приводу є думка В.З. Дем′янкова, який вважає, 
що термін “текст” до цього часу несе в собі образ зітканої тканини зі своїми перепле-
теннями, а у терміна “дискурс” до цього часу зберігаєтся образ човникової процедури, 
переключення з однієї точки в розумовому просторі на іншу, тому текст повинен бути 
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завершеним, а дискурс матиме рефлексивний характер, тобто виступатиме результатом 
вербалізації самого процесу мислення[3: 87]. 

Певна кількість мовознавців дотримується думки при розгляді взаємозв′язку між тек-
стом та дискурсом, що текст є кінцевим результатом дискурсу, як поняття динамічного, про-
цесуального. Згідно твердження Ф.С. Бенцевича, «текст – це застиглий дискурс» [4: 56]. 

Професійний дискурс, в широкому розумінні, включаючи всю його жанрову розга-
луженість, є динамічною системою. Вона, водночас, є і відкритою, тобто ще не сформо-
ваною остаточно, і замкненою, оскільки вхід до неї детермінований рівнем професійної 
компетентності мовця. 

Ознаками наукового дискурсу є дидактизм, антропоцентризм, креативність, 
мультидисциплінарність, нециклічність, замкненість, діалогічність. Вузько спеціалізо-
ваний фаховий дискурс є саме таким. Як вказує Т.В. Радзієвська, «…об′єктом акту 
повідомлення може бути лише нова з погляду відправника інформація і при цьому 
достовірна, фактивна – така, що береться до відома» [5:43]. Тобто, в ролі адресанта на-
укового дискурсу виступає авторитетна особа або видання, адресат при цьому є абстрак-
тним, про якого відомо лише те, що він є фахівцем у певній галузі відповідних спеціальних 
знань. Дещо інше відбувається з професійно орієнтованими, у більшісті економічного 
змісту, дискурсами, які мають своїм адресатом не лише фахівців-професіоналів, але й 
широку аудиторію. 

Метою даної статті є виокремлення професійно спрямованих дискурсів та вивчення 
їх мовної специфіки в їх постійному еволюційному розвитку. 

Мовно-культурна компетенція не фахових наукових текстів охоплює засоби вира-
ження національно-культурної ідентичності мовця. Для неї визначальним є зростання 
кількості ідіоматичних та фразеологічних зворотів, а також національно забарвле-
них коннотацій у мові економіки або комп′ютерної техніки, доступній широкому колу 
користувачів. Основними факторами впливу на розвиток професійно спрямованого 
дискурсу є антропоцентричні та інформаційно-технологічні. Антропоцентричні факто-
ри відповідають за еволюцію мовної особистості автора та його стосунків з адресатом. 
Дії інформаційно-технологічних чинників впливу на жанрову модифікацію пов′язані 
з посиленням активного обміну віртуально-візуальними образами економічного та 
соціального змісту, збільшенням кількості соціально-економічних медійних просторів.

Як уже говорилося, існують як власне професійні дискурси, які покривають наукову 
та спеціалізовану сферу знань, так і професійно спрямовані дискурси, що охоплюють 
перехідну зону між науковими і псевдонауковими дискурсами. Для професійно спря-
мованих дискурсів типовим є залучення більшої кількості комунікантів, переважно із 
сфери непрофесійного спілкування.

До згаданих вище дискурсів цілком справедливо належать навчальний, професійно-
побутовий, науково-популярний та рекламний. Текст останнього інколи може бути 
віднесеним також і до псевдонаукового, тому що в рекламі іноді подається фікція, не 
перевірена, або заздалегідь фальшива інформація. Цей поділ дискурсів однак не є абсо-
лютним, оскільки реальний процес комунікації характеризується перетином, дифузією 
вербальних та невербальних засобів номінації, які залежать від вживання мовних оди-
ниць окремими мовцями або існуванням передтермнів. 
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 Передтермінами у розумінні С.В. Гриньова є спеціальні лексеми, які використову-
ються як терміни для назви нових сформованих понять, але не відповідають основним 
вимогам, які пред′явлені до терміну [6: 56].

 Велику кількість передтермінів можна було спостерігати в перехідний період, тобто 
період переходу від планової економіки до ринкової. Багато з передтермінів мали тимча-
совий характер у фаховій літературі, але в професійно-спрямованих текстах не вузькона-
укового направлення вони могли затриматись на більш тривалий термін, до тих пір, поки 
пересічний адресат не засвоїв професійний термін.

 Виділяється професійно спрямований дискурс й своєю структурою, для якого типо-
вим є або бажання розтлумачити відповідну подію чи явище в суспільстві, або приверну-
ти до них увагу не лише спеціалістів, але й більш широку аудиторію.

 Коли досліджуються особливі типи дискурсів (наприклад, текст реклами, газетні 
статті), то увага приділяється не структурам можливих повідомлень, а особливим гра-
матичним структурам, які є типовими для дискурсів цього різновиду. У цьому випадку 
досліджувані граматичні структури порівнюються з граматичними структурами в інших 
різновидах дискурсу, а разом з тим розглядаються стилістичні особливості таких видів 
дискурсів. У них можна помітити зв’язки між різними варіантами вживаня мови, а також 
зв′язок між науковим та загальновживаним стилем. 

 Розглядаючи професійно орієнтовані дискурси, дуже часто можна зіткнутись з не-
типовим для наукових текстів синтаксисом. У відповідних ситуаціях у деяких дискур-
сах, зокрема рекламних, можна зустріти неповні речення, на стиль яких впливають певні 
соціальні чинники (суспільний стан аудиторії, гендерні особливості тощо) .

 Ті, кому доводиться стикатись з рекламами, добре знають, що при їх розробці перш 
за все треба враховувати національну культуру разом з менталітетом народу, гендерні 
стереотипи та фонові знання аудиторії, для якої випускається реклама. Дуже важливо 
не вживати в рекламі слова, які є «зрадливими друзями перекладача». Наприклад, в 
німецькій мові слово «Intimus» означає «довірена особа, дуже близький друг», а в Укра-
їні пов′язане з сексуальним життям. Тому дискурс рекламної агенції з такою назвою в 
Україні, замість того, щоб викликати довіру, надійність, отримати гарантію чогось – ви-
кличе зовсім інше враження.

 Гендерні питання також мають свої не зовсім оригінальні рішення в рекламі. Чомусь 
виховання дітей рекламісти вважають суто жіночою справою, створюючи стереотипи: 
«Жінка-берегиня,» «Жінка-домогосподарка». В німецькій рекламі сучасна жінка хоче 
виглядати красивою і тому дуже частим є слово SchönheitsAnsichten, для якого типовим є 
приведене графічне оформлення. 

 Когнітивні особливості отримування, зберігання та обробки інформації у людській 
свідомості також активно використовуються в рекламних дискурсах. Розуміння деяких 
рекламних дискурсів не можливе без фонових знань. Фонові знання будуть, напри-
клад, необхідними тому, хто шукатиме комп′ютерну фірму в Німеччині і найближчою 
виявиться фірма під назвою «Einsteinet». Але щоб звернути увагу на рекламний дис-
курс даної фірми, треба мати інформацію про науковця Ейнштейна. Назва фірми прово-
дить аналогію між інтелектуальними здібностями вченого, частина прізвища якого тут 
фігурує, і родом діяльності, яка заявлена у другій частині композити. 
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 Нерідко можна побачити в рекламних текстах Німеччини перекладений та дещо 
змінений вислів Цезаря: vini, vidi, vici. Наприклад, для реклами платіжної картки 
Eurocard Gold дається наступний рекламний дискурс: Er kam, sah und zahlte. – Прийшов, 
побачив, вніс оплату.

 Ще частіше можна зустріти даний латинський вислів у такій редакції: Er kam, sah 
und kaufte. – Прийшов, побачив, купив. Протиставленням приведенному вище вислову в 
пресі, у зв′язку з нерідкою неправдивістю реклами, часто з′являється вислів. Er kam, sah 
... und kaufte fast nichts. – Прийшов, побачив ... і майже нічого не купив

 Для професійно спрямованих дискурсів властивою є експресивність та образність. 
Їх інтенсивність залежить від багатьох факторів, перш за все від жанру. В публицістиці 
ідіоми зустрічаються найчастіше. Це можуть бути як сталі словосполучення, так і афориз-
ми або прислів′я. Вони можуть повторюватись повністю, або бути дещо видозміненими. 

 О. Селіванова вказує на інтердискурсивні властивості фразеологізмів, які здатні вхо-
дити до будь-яких дискурсивних практик, конструювати їх та модифікувати [7:121]. Є 
також і фразеологізми, які зустрічаються лише в економічних дискурсах. До них можна 
віднести blauer Brief (лист роботодавця про звільнення), rote Zahlen (негативне сальдо), 
schwarze Zahlen (позитивнее сальдо). Наприклад: Dresdener Bank schreibt in Polen wieder 
schwarze Zahlen [8]. – Дрезденський банк у Польщі знову має позитивне сальдо.

 Розглянемо декілька прикладів з газет та журналів. В газеті Frankfurter allgemeine 
Zeitung часто вживаються прислів′я: Gib einem Menschen Macht, und du erkennst seinen 
wahren Charakter [9:11]. – Дай людині владу і ти дізнаєшся про її справжній характер та 
афоризми Macht bedeutet Freiheit [9:11]. – Влада означає свободу.

 В газеті Süddeutsche Zeitung часто зустрічаються фразеологізми, які можуть фігу-
рувати у різних дискурсах. Наприклад: Freiberufl ichkeit und befristete Tätigkeiten gehen 
Hand in Hand [10:7]. – Робота за гонорар і тарифікована робота крокують пліч о пліч. 
Фразеологізмом «пліч о пліч», автор хоче підкреслити, що у майбутньому, у 2030 році, 
всі види робіт будуть займати однакову популярність, тобто цей вислів підтримує пози-
тивну думку автора дискурсу. А в іншому місці «... neue Flexibilität richtet sich nicht nach 
den Bedürfnissen des Arbeitsnehmers Job und Familie unter einen Hut bringen»[10:7] – «нова 
гнучкість не направлена на потреби працівника – тримати під одним дахом роботу і 
сім′ю», фразеологізм виконує притилежну функцію, тобто підкреслює, що для того, щоб 
мати хорошу роботу, необхідно буде менше приділяти уваги сім′ї.

 Поширеною є метафоричність професійно спрямованого дискурсу: mit unsauberen 
Methoden gedrängt werden[9:12]. Брудними можуть бути люди або предмети, а в даному 
випадку це погані вчинки людей, тобто брудні методи.

 Персоніфікація Wenn die Macht zu Kopf steigt [9:11]. (Коли влада вдаряє в голову). 
Фразеологізм zu Kopf steigen (п′янити) стосується алкогольного напою, а в даному ви-
падку мова йде про владу. 

 Інший приклад: Drucker und klassische Computer wollen immer weniger Menschen 
[11:2]. (Принтери та класичні комп′ютери бажають завжди менше людей). 

 Гіперболізація Sachliche Kritik wird dann nicht nur als potentiell konstruktiv empfunden, 
sondern als böswilliger Versuch einer Demontage [9:11]. – Підміна ділової критики злісною 
спробою демонтажу, тобто, у прямому смислі, розподілом підлеглих на частини.
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 ... fähige Mitarbeiter absägen, um den Olymp der eigenen Macht zu sichern [9:11]. – Два 
приклада гіперболізації з негативним змістом: absägen дослівно «спилювати», замість 
літературного entlassen «звільнювати» та Olymp, під яким мається на увазі «висока по-
сада» у фразеологізмі den Olymp der eigenen Macht sichern. Тобто страх втратити владу 
є дуже великим, а тому й звільнюються здібні співробітники, які можуть зайняти їхнє 
місце на Олімпі.

 Антитеза: протиставлення того, як «повинно бути» – «факту»: Anstatt hilfsbereit, 
ehrlich und offen zu bleiben, werden sie nach der Beförderung aber plötzlich herrisch und 
unzugänglich[9:12]. – Замість того, щоб залишатись готовим до допомоги, чесним та від-
критим, вони після призначення (на посаду) стають раптом владними та неприступними.

 У професійно спрямованих дискурсах можна знайти також неологізми, які уточ-
нюють і підкреслюють спосіб виконання роботи замість вживаних у науковому тек-
сті термінів: замість Einzelunternehmer (термін) вживаються Alleinunternehmer, Solo-
Anbieter [12:10]. Ці неологізми є мотивованими, спрямованими на підкреслення того, 
що з′являється новий тип керівника малих та середніх підприємств. Alleinunternehmer, 
Solo-Anbieterі є передтермінами, які в фахових текстах незабаром можуть бути замінени-
ми постійними фаховими термінами. 

 Звертаючи увагу на гендерність професійно спрямованого дискурсу, не можна не на-
звати й вживання оказіоналізмів: ... sie (Frauen) stellen derzeit weniger als ein Drittel aller 
selbständigen Mittelstand – der wichtigste Jobmotor [12:10]. Jobmotor – тобто двигуном 
ефективної роботи є жінки. Саме вони представляють майже одну третину самостійних 
середніх та малих підприємств. 

 Дуже часто вживається в німецькомовних професійно спрямованих дискурсах преси 
кон′юнктив, який є німецькій мові значно поширенішим, ніж умовний спосіб в україн-
ській. Вживанням непрямої мови автор професійно спрямованого дискурсу намагається 
підкреслити, що не лише він відстоює таку позицію, а й інші, думку яких він передає. 
Але він не впевнений у цьому стовідсотково, а тому вибарає менш категоричну форму: 
Wenn ein Mensch erst einmal Macht bekomme, falle es äußerst schwer sie nicht zum eigenen 
Vorteil einzusetzen[ 9:11]. – Якщо людина отримує владу, то їй дуже важко не засто-
совувати її задля власної вигоди. І в той же час висловлюється далі думка: Eine gute 
Führungskraft müsse über eine milde Form von Narzismus verfügen[ 9:11]. – – Хорошому 
керівнику повинна бути притаманною м′ягка форма нарцисизму.

 Як можна бачити з дослідження, мовною специфікою професійно спрямованого 
дискурсу є поряд зі вживанням фахової термінології, яка є зрозумілою лише вузькому 
спеціалісту, також лексиксико-стилістичних засобів, доступних широкому колу адреса-
тів. Ці засоби роблять такі дискурси «жвавішими» і тим самим заохочують до читання 
не фахівців. Вбачається, що професійно спрямований дискурс має велике майбутнє у 
зв′язку з тим, що діалог адресанта з адресантом є активним і стимулює комунікацію, яка 
є дуже важливою в сучасному суспільстві. 
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РЕЧЕВАЯ СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННОГО 
ДИСКУРСА 

 В статье рассматривается понятие профессионально направленного дискурса, 
исследуются его типичные жанры и речевые особенности. Определяются основные 
средства выражения рекламы и публицистики. Выделяются виды метафор и фразеоло-
гизмов, объясняются причины частого употребления конъюнктива в некоторых видах 
дискурса.
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SPECIFIC LANGUAGE FEATURES 
OF PROFESSIONALLY ORIENTED DISCOURSE 

The article studies the concept of professional discourse, its typical genre and language 
peculiarities. The basic advertising discourse and newspaper article functions and their means 
of expression are determinated. Subkind of metaphors and idioms are defi ned, the subjunctive 
mood used in the discourse is explained.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗВЕРТАНЬ В УКРАЇНОМОВНИХ ІНТЕРНЕТ-КОМЕНТАРЯХ 
НА СТОРІНКАХ ПОЛІТИЧНИХ ДІЯЧІВ У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ FACEBOOK

У статті розглянуто типи звертань в інтернет-коментарях на сторінках політич-
них діячів у соціальній мережі Facebook. Досліджено мовні елементи структури звер-
тань, проаналізовано їх роль у висловлюванні.

Ключові слова: інтернет-дискурс, інтернет-коментар, звертання. 

Міжособистісному спілкуванні як формі людської діяльності в аспекті засобів вира-
ження адресованості та взаємодії адресанта і адресата присвячений ряд робіт закордон-
них та вітчизняних науковців (Алпатов В.М., Богданов К.А., Борисова І.М., Вежбицка А., 
Ларіна Т.В., Пилинський М.М., Русанівський В.М., Шамьєнова Г.Р., Штерн А.С., Грайс 
П., Ліч Дж. та ін.), проте це питання потребує подальшого вивчення, зокрема з позиції 
спілкування у мережі Інтернет. 

Актуальність пропонованої статті визначається недослідженістю звертань як струк-
турного елементу висловлювання у інтернет-коментарях на сторінках політичних діячів 
України у соціальних мережах. Соціальна ситуація, яка склалася на межі тисячоліть, 
потребує більш детального вивчення лінгвальних процесів, особливо тих, які відбува-
ються в цифровому середовищі, оскільки активний розвиток інформаційних технологій 
швидко змінює умови функціонування мови, що призводить до втрати можливості до-
сліджувати унікальні часові пласти її розвитку в різних комп’ютерних сферах, зокрема 
в Інтернеті [1: 59]. 

Мета статті – виявити типи звертань та їх роль в інтернет-коментарях на сторінках 
політичних діячів у соціальній мережі Facebook.

Об’єктом дослідження є звертання в інтернет-коментарях, предметом є особливості 
використання різних типів звертань у процесі комунікації у мережі Інтернет засобами 
інтернет-коментування. Матеріалом для дослідження слугували 437 коментарів, опублі-
кованих до медіа–публікацій (постів), розміщених на офіційних сторінках у соцмережі 
Facebook відомих українських політичних діячів (П.Порошенко, А.Яценюк, В.Гройсман, 
К.Згуладзе, О.Ляшко, Л.Гриневич, С.Квіт).

Специфіка мовного матеріалу тексту інтернет-коментаря на особистих сторінках по-
літичних діячів, його композиційні й змістові особливості зумовлюють широке викорис-
тання звертань. 

У нашому дослідженні визначаємо інтернет-коментар як жанр компьютерно-опосе-
редкованої комунікації, що являє собою неформальне спілкування з метою публічного 
вираження своєї думки.

Беручи участь у спілкуванні (усному чи писемному), комуніканти дотримуються тих 
соціальних норм, які прийняті у соціумі. Звертання і вітання – це ті елементи мовного 
етикету, які передусім сигналізують про соціальні відношення, що встановлюються в 
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рамках комунікативного акту. Тому головним чинником, який впливає на вибір того чи 
іншого звертання, є соціальний статус мовців, ситуація спілкування. Вибір потрібного 
звертання піддається жорсткому соціальному контролю з обов’язковим урахуванням ста-
тусної належності, соціальної ролі адресата [2: 31].

У процесі опрацювання дослідженого матеріалу нами виявлено, що у межах інтер-
нет-коментування комунікативна взаємодія відбувається між (1) коментатором та влас-
ником сторінки та (2) коментаторами, наприклад (тут і надалі орфографія авторів комен-
тарів збережена):

Юрій Загоруй Можливо, я пам’ятаю,що вона тоді якось різко зникла, пане Олеже, не 
підскажите куди зникла та Нац. Гвардія?

Олег Ляшко Юрію, Нацгвардія була ліквідована. Наш депутат Алексей Ленский теж 
у 90-ті служив у Нацгвардії

Юрій Загоруй Дякую за відповідь
Роман Степаняк Хотілось би почути, що нарешті уряд буде ставити пріоритетом рі-

вень життя пересічного , обкраденого , більш як в 3-ри рази, українця ! Президент в 
своєму виступі сказав , що уряд Яца втратив довір»я в парламенту ,не усвідомивши , що 
уряд втратив довір’я суспільства так і не заслуживши того довір’я !

Сергей Сергеев А знаєте чому? А тому що вони забули хто їх туди привів і хто може 
скинути. Пора вже, мабуть, нагадати. А от порадити щоб вийшли на Інститутську – це 
можна.

Причому репліки, які адресовані власникові сторінки, часто отримують
реакцію від інших користувачів Мережі:
Svitlana Khutka Сергіє Мироновичу, величезна подяка за все, що Ви зробили. Це 

були реальні та відчутні реформи. Ви – круті!))) Чудових нових можливостей!
Valerii Zema Світлано, у чому вони проявилися? у відкритому конкурсі на викла-

дацькі посади чи в намаганнях знищити НАНУ?
Варто відзначити, що у деяких випадках коментатор генералізує свого адресата і 

звертається до загалу, наприклад:
Ксюша Киселёва Друзі, я Вас благаю, не будьте такі наївні. Наші коментарі ніхто з 

високопосадовців не читає, окрім нас самих.
У нашій статті аналізуємо лише коментарі, адресовані власникам сторінок, що до-

зволить дати оцінку відношенню мовців до адресатів та засоби її вираження.
Адресант звертає увагу на сфери використання мовлення, які впливають на процес 

спілкування. Щодо соціальних чинників виділяють сім ознак соціально-психологічних 
значень лексичних звертань: 1) офіційність/неофіційність; 2) підкреслена фамільярність/ 
звичайність; 3) перевага (рівність) рангу адресата / перевага (рівність) рангу адресан-
та; 4) статусна визначеність/невизначеність; 5) внутрішньосімейна сфера / позасімейна 
сфера; 6) стилістичне зниження / нормативність; 7) позитивне ставлення до адресата / 
нейтральне (заперечувальне) ставлення до адресата [3: 20-21].

За соціально-психологічними значеннями звертань в інтернет-коментарях відноси-
мо їх до офіційної сфери (інституйоване спілкування між представниками державного 
апарату та населенням), з перевагою рангу адресата, що має вищий соціальний статус 
і несе тональність субординативністі. Комунікація відбувається у межах позасімейної 
сфери, а саме соціально-політичної, де стилістично користувачі Мережі притримуються 
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нормативності. Ставлення до адресата індивідуальне і залежить від суб’єктивної оцінки 
конкретного автора повідомлення.

Досліджуючи звертання у інтенет-коментарях на соціальних сторінках політиків за 
характером взаємин адресантів поділяємо їх на загальні й спеціальні; соціальні гонора-
тиви, антропоніми, емоційні звертання та індивідуально-авторські [4: 114]. Так, загальні 
звертання використовуються для встановлення і підтримування контакту між співроз-
мовниками. Їх успішно застосовують у різних сферах мовленнєвої взаємодії. Звертання 
шановний/шановна мають офіційний характер і вживаються стосовно незнайомої чи ма-
лознайомої людини, вказують на нейтральні ввічливі стосунки, наприклад:

Alla Kirichenko Шановний, де подання у міжнародні суди до росії через викрадення 
Савченко?!

Відмічаємо, що даний тип звертань має низьку кількість використання і становить 
1,4% від загальної кількості проаналізованих повідомлень, адже автори повідомлень 
залишають їх на сторінках конкретних людей. У даному прикладі користувач Alla 
Kirichenko підкреслено офіційно звертається до Президента прикметником “шанов-
ний”, що стилістично несе тональність претензійності. 

Аналіз досліджуваного матеріалу показує, що спеціальні звертання включають со-
ціальні гоноративи, антропоніми, емоційні та індивідуально-авторські звертання (Таб.1).

Таб.1. Типи спеціальних звертань у інтенет-коментарях на соціальних сторінках 
політиків за характером взаємин адресантів 

Соціальні гоноративи на позначення посад та звань використовують до осіб, які 
займають престижні положення в суспільстві. У досліджуваному матеріалі звертання 
даного типу складають 11% і виражені гоноративним іменником пане/пані + посада, на-
приклад:

Світлана Стебницька Все це добре! Але, Пане ПРЕЗИДЕНТ, як Ви могли дозво-
лити зменшити ліжкомісця в лікарнях України? 

Olena Chekan пане Президент, ну подивіться ж, нарешті, в коменти! 
Svitlana Oleksiuk Браво, пані міністр! Щасти Вам! Куди передати книжки україн-

ської серії « Життя знаменитих дітей»?
У ході аналізу нами виявлено, що антропоніми становлять найбільшу групу звертань 

(81%) і мають наступні форми вираження:
-  словосполученням з зазначенням ім’я по батькові, наприклад:
Олег Гудак Петро Олексійович! Коли Ви почнете працювати для того, щоб Україна 

почала жити по-новому?
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Davyd Lihri Арсеній Петрович, Україна прямує до Європи і змінює та знищує все, 
що зв’язане з Росією та СРСР і це добре, як на мене. А як Ви вважаєте, можливо було 
би замінити український алфавіт з російської кирилиці на латиницю, а залишити з ки-
рилиці лише букви та деякі знаки (такі як й, ц, Ш, щ, ж, я, ч, ь, ю та апостроф)?

Михайло Мельник Дякую долі, що в моєму житті появилися Ви, Сергію Мироно-
вичу! Справжній Українець, інтелігент і чоловік!

Mlada Mlada Шановна Ліліє Михайлівно! Сердечно вітаю Вас з Днем народження! 
Многіє літа Вам, Світла і Радості! Ви – справжня Людина!

- звертання зразку пан/пані+прізвище (ім’я): 
Andrey Lagosha Пан Гройсман, не варто робити серйозну помилку і призначати на 

пост міністра охорони здоров’я Олексія Гончаренка.... продасть будь-якого,в тому числі 
і Батьківщину...

Тамара Лозова Пані Згуладзе! Якою мовою розмовляє поліція у Грузії? Так, гру-
зинською. А значить – державною. Чому в Україні національна!!! поліція розмовляє ро-
сійською – мовою агресора?

Władysław Maczuga Пане Арсеній – гарно Ви написали про Джамалу. Такі слова 
підтримують український патріотизм, українську солідарність, яка сьогодні Україні дуже 
потрібна.

Такий вибір комунікативної стратегії адресантів повідомлень свідчить про шанобли-
ве та поважне відношення мовця до суб’єкта звертання, а також вказує на високу мовлен-
нєву культуру самих авторів коментарів та дотримання ними етикетних норм спілкуван-
ня з особами, що мають вищий соціальний статус. 

Проте, у деяких випадках звертання такого типу стилістично мають іронічне забарвлен-
ня і демонструють негативне ставлення. Зокрема, простежуємо це у наступному прикладі:

Владислав Кравченко Мабуть у нас більше немає чим зайнятися президенту краї-
ни. Війну закінчено, економіку відновлено, податкова система прозора зрозуміла та чес-
на, корупції покладено край... Я нічого не забув з ваших досягнень, пане президенте?

Olena Demchenko Молодець Ви, Петро Олексіович smile смайлик. Стратег
 – ім’я адресата: 
Эвелина Александровна Волошина Довго у вас там ще, Олег, розборки ще будуть.. 

там про людей і народ думати хтось буде чи ні?
Алексей Дворецков Олеже, подай законопроект про захист тварин бездомних ти ж 

спасав коли був позафракційним, треба й зараз так
Ievgen Chernobylskiy Олеже, а хiба в цьому є сенс? Хіба Пепа сам піде? Хіба пШо-

кін не при владі? Хіба «Яценюк» не дорівнює «Гройсман»? Коли захисник Вітчизни, 
який повернувся із АТО каже: «Нужно валить из этой страны»... Куди далі?

Алексей Дворецков Олег, як станете спікером Парламенту заставте Раду працювати 
щодня по 12 годин без вихідних...і без так званої роботи на округах

Олекса Бабанський Ліля, приберіть, будь ласка, в законопроекті про освіту 
обов’язковість і примусовість середньої шкільної освіти. Навіть неозброєним оком уже 
видно, що за всіма цими обіцянками криється збереження старої примусової монополії 
на неякісну школу... 

Варто відзначити, що такий тип звертань зустрічається на власних сторінках окре-
мих постатей української політики (зокрема народного депутата Ляшка О.В. або Міні-
стра освіти України Гриневич Л.М.) і виражає фамільярне ставлення до особи.
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Така мовленнєва поведінка може свідчити про особливу репутацію конкретного по-
літика, який характеризується одіозністю та нестандартною поведінкою у політичному 
середовищі чи особливою довірою, якою користується дана політична постать серед на-
селення. Це може пояснюватися і тим, що повідомлення від інтернет-користувачів на 
сторінках Ляшка О.В. часто отримують відповіді, що відрізняє його стиль спілкування 
від інших політиків, які, як правило, ігнорують коментарі. Наступний приклад демон-
струє реагування на коментар користувача:

Олександр Миколайович .
А може годі скиглити про «Незаконна ЦВК ...», а слід внести на розгляд ВРУ та домог-
тися надання чинності закону, за яким ЦВК формується шляхом обрання облрадами та 
радою АР Крим по два її члена (один від партій коаліції, а інший від опозиційних партій 
ВРУ) і формування інших комісій самою ЦВК шляхом найму з числа бажаючих поза-
партійних?

Олег Ляшко Олександре, ми не скиглимо, а єдині, хто звернувся до суду і виграли 
справу проти Президента Порошенка щодо невнесення ним подання про звільнення чле-
нів ЦВК. Щодо принципів формування ЦВК, то це треба вносити зміни до Конституції, 
а не законом

Емоційні звертання до високопосадовців налічують 6% і виражають ступінь емо-
тивності спілкування, дозволяючи визначити тональність комунікації та характер між-
особистісних відносин. Використання пейоративів стилістично знижують тон мовлення 
та вказують на відсутність субординативності:

Oleg Prilepin ссикун ти грьобаний, прєзідєнт блін, фуууу
 Незначна кількість звертань такого емоційного лексичного наповнення (1% від за-

гальної кількості повідомлень) може свідчити про фільтрацію повідомлень власниками 
сторінок. Зокрема, таку думку підтверджує наступний інтернет-коментар: 

Юрко Гет На сторінці Порошенка за критичні пости блокують, а у Яценюка – ні. 
Гадаю, що це показник, який робить честь Арсенію Петровичу. Що є, те є...

У поодиноких випадках автори коментарів вживають ласкаві звертання, які надають 
висловлюванню інтимності та фамільярності, виражаючи при цьому любов і прихиль-
ність до адресата. Наприклад, у наступному коментарі автор звертається до Міністра 
освіти України Лілії Гриневич абсолютно фамільярною формою, вираженою іменником 
із суфіксом зменшеності “сонечко”, що суперечить офіційності статусу особи високо по-
садовця та є неналежним згідно загальноприйнятого етикету:

Александр Шеремета Дякую тобі сонечко, за те що ти наважилась в такий склад-
ний час і в такому скрутному становищі (МОН), підхопити прапор духовно-інтелекту-
альної складової України... , я вважаю це подвиг , особливо для жінки для якої Християн-
ські цінності не пусті слова..., майбутнє за наукою, її розвиток ,це ноу хау,технологіі,екон
омія,екологія ... ти сонечко дуже органічно і професійно увійшла на цей Шлях , дай Боже 
тобі сил, наснаги, Божого благословіння і захисту, твори сонечко... , з Богом...

Особливо цікавим є створення інтернет-користувачами індивідуально-авторських 
звертань, оскільки вони передбачають використання оказіоналізмів, що не зустрічають-
ся у звичному мовленнєвому етикеті і зумовлені контекстом (2% проаналізованих ви-
словлювань):

Ростик Любарец Веди Нас – Сусанин !
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Отже, категорія звертання є важливим елементом висловлювання у межах інтернет-
коментування і вказує такі аспекти мовленнєвої взаємодії, як соціальний статус адресан-
тів, типи взаємин між мовцями – субординативні/несубординативні та тональність кому-
нікації. Аналізуючи інтернет-коментарі на сторінках політичних діячів України, впадає 
у вічі, що учасники коментування до постів власників сторінок, переважно дотриму-
ються принципів ввічливості при звертанні до високопосадовців. Зазначимо, що дотри-
муючись формальних принципів етикетності, адресант може виражати категоричність, 
претензійність та незадовільну оцінку роботи адресата. Серед звертань відмічаємо вжи-
вання комунікантами як офіційного тону мовлення, так і абсолютно фамільярних форм.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Чемеркін С. Г. Глобалізація і сучасні лінгвістичні процеси / С. Г. Чемеркін // Мовоз-

навство. –2013. – № 1. – С. 59-65. 
2. Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения. – М.: Высшая школа, 

1989. – 159 с.
3. Рязанова Л.М. Формы наименования адресата речи в современном французском 

языке: Автореф. дис. … канд. филол. наук. – Л., 1983. – 21 с.
4. Телеки М.М. Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру/ М.М. Теле-

ки, В.Д. Шинкарук. – Миколаїв, 2007. – 168 с.

Оверчук О.В., аспирант
Кировоградский государственный педагогический университет им. В. Винниченко, 

Кировоград

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЙ В УКРАИНОЯЗЫЧНЫХ ИНТЕРНЕТ-
КОММЕНТАРИЯХ НА СТРАНИЦАХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ 

В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ FACEBOOK
В статье рассмотрены типы обращений в интернет-комментариях на страницах 
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МЕТАФОРА ТЕАТРАЛЬНОЇ ГРИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАДИСКУРСІ: СЕ-
МАНТИКО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ

У статті розглянуто групу мовних знаків, що походять із театральної сфери і 
функціонують як метафори чи фразеологічні утворення в медіадискурсі. Виділено клю-
чові метафоричні моделі, описано механізми реалізації вторинного потенціалу вказаної 
групи мовних одиниць. 

Ключові слова: метафорична модель, театральна гра, концептуальна ознака, екс-
пресія, оцінка.

Театр є одним із ключових інтернаціональних культурних образів, оскільки розвиток 
цього напрямку мистецтва фактично відбиває загальний процес розвитку суспільства від 
античності до наших днів. Й. Хейзінга пов’язує зародження і популяризацію театральної 
метафорики зі створенням світового театру у ХVII столітті, коли «кожен із поетів по-
рівнював світ із коном, де кожен має грати свою роль» [7: 28]. Мовні одиниці, що стосу-
ються театру, неодноразово ставали об’єктом окремого аналізу, в тому числі і в лінгво-
культурному аспекті [2; 3; 4]. У цих роботах театральну гру розглянуто як самодостатню 
сферу, яка з когнітивного погляду становить осібне від інших типів ігор смислове поле. 
Разом із тим, важко заперечувати спорідненість концептуальних ознак театральної гри 
з іншими типами ігор, що підтверджують дослідження компаративного характеру [5; 8; 
11]. Подібні роботи зазвичай ґрунтуються на пошуку спільних і відмінних рис зіставлю-
ваних ігор, а результати підтверджують думку про наявність багатьох точок перетину 
театральної сфери із загальноігровою. 

Метафоричні можливості театральної лексики надзвичайно широкі. Концептуаль-
на модель Х – ЦЕ ТЕАТР властива будь-якій сфері комунікації. Результатом постійного 
звертання до цієї сфери як джерела метафор стало формування сталого і водночас по-
стійно оновлюваного культурного образу театральної гри. Тому специфічною ознакою 
лінгвокультурних одиниць театрального субкоду є те, що вони найчастіше являють со-
бою фразеологізми чи стійкі відтворювані метафори. Вони часто використовуються для 
концептуалізації суспільно важливих реалій у мас-медіа, завдяки чому стали об’єктом 
зацікавлення дослідників у галузі політичної лінгвістики [1; 9; 10].

Загальна метафора Х – ЦЕ ТЕАТР реалізується в кількох напрямах: як місце, простір 
розвитку подій; як конкретні події на сцені, коли лексема театр є фактично синонімом 
слова вистава; як сфера діяльності, яка стосується передусім подієвого аспекту, взаємо-
дії різних елементів цього простору. В усіх випадках вторинне значення лексеми театр 
ґрунтується на базовій для всієї театральної сфери ознаці несправжньої, імітаційної ді-
яльності і створенні яскравого візуального образу за рахунок ознаки видовищності: «За 
такого варіанта ухвалення рішень безкорисним стає й існуючий політичний театр 
у вигляді блокування трибун тощо» [Україна молода, 20.03.2015]. Із функціональної 
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точки зору концептуальні ознаки можуть бути засобом експресивної вербалізації подій 
за умови узгодження дійсності з метафоричним сценарієм. Оцінне значення забезпечу-
ється ознакою несправжності, якщо більш результативні дії заміщуються імітаційними. 
Аксіологічне значення також може посилюватися додатковими мовними одиницями з 
тієї ж сфери, що стають засобами експліцитної характеристики реалії: «Тим часом полі-
тичний театр, здається, дійшов до межі, за якою трагікомічність може перелитися 
в сумну драму» [Україна молода, 20.03.2015].

Популярним способом надання культурному образу театру специфічних рис є вико-
ристання назв конкретних напрямів театрального мистецтва у ролі вторинних номенів. 
Вони реалізують інтенцію мовця за допомогою однієї домінантної ознаки, яка наклада-
ється на загальний образ. Так, наприклад, домінантною ознакою метафоричного слово-
сполучення театр абсурду є саме абсурдність (у ширшому, неспеціалізованому значен-
ні), очевидна невідповідність реальності: «Політики вирішили не порушувати традиції 
“брудних виборів” і почали майбутню кампанію з огидного скандалу навколо пам’яті 
Стуса. Всі учасники цього спектаклю театру абсурду від самого початку нагрома-
джували тонни глупства, відповідали провокацією на провокацію, образою на образу» 
[Дзеркало тижня, 27.02.2009]. Наявна в тексті оцінка забезпечується як експліцитними 
засобами (низка мовних знаків із негативною семантикою, що вжиті стосовно метафо-
рично номінованої реалії), так і через апеляцію до культурних ознак (очевидно абсурдна 
ситуація сприймається її учасниками як норма). Домінантною ознакою в семантичній 
структурі мовної одиниці театр тіней є ілюзорність, таємничість, пов’язана з неможли-
вістю визначення чіткого візуального образу: «Театр тіней. Залишаючись поза кадром, 
Віктор Пінчук веде до Верховної Ради своїх візаві» [Україна молода, 15.02.2006]. Клю-
човою для формування культурного образу метафори театр одного актора є ознака 
домінування: «Він має авторитет. На відміну від столиці, Донецьк – театр одного 
актора. Є один серйозний гравець, а всі інші бавляться у своїй пісочниці» [gazeta.ua, 
19.05.2014]. Ляльковий театр становить особливий ігровий простір, якому властива ма-
ніпулятивність. Тому метафоричні моделі, в яких джерелом образних одиниць є ляль-
кова вистава, вибудовуються з урахуванням цієї ознаки: «Варто бути обережним, щоб 
під прикриттям патріотизму, героїзму не потрапити в чийсь ляльковий театр» [Укр. 
правда, 05.09.2011]; «Владі невигідний такий крок, і не тільки тому, що державою керу-
ють маріонетки, ляльководами яких виступають олігархи» [Укр. тиждень, 07.02.2013]. 
У рамках загальної метафори одиниця ляльковий театр окреслює простір, характерною 
дією в якому одна група учасників (при цьому не обов’язково вища за статусом) впливає 
на поведінку іншої. Розподіл ролей у цьому сценарії також визначається маніпулятивною 
взаємодією, здатністю кожної групи виконувати визначені сценарієм функції: здійснюва-
ти керування або піддаватися чужому впливу. Такі одиниці зазвичай утілюють негативну 
оцінку, яка формується через взаємодію ігрового сценарію з реалією, невідповідність 
метафоричної поведінки реальних учасників вимогам ситуації. 

Сцена є основним елементом театрального простору, де й відбувається активна ді-
яльність. Тому метафоричні структури, пов’язані зі сценою, її частинами, складниками 
сценічного простору, становлять плідну сферу-джерело для побудови метафоричних мо-
делей: «Причиною такої ролі театру було, мабуть, те, що за радянських часів сцена 
політична мало приваблювала загал. Адже важливі події відбувалися тоді не на сцені, а 
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поза кадром чи за лаштунками» [День, 21.08.1998]. Оскільки сцена є основним місцем 
динамічного розвитку подій у театрі, вона може бути засобом метонімічної номінації 
театральної діяльності взагалі. У такому разі метафора сцени вибудовується за аналогією 
до вже розглянутої моделі Х – ТЕАТР (приклад такої реалізації можемо спостерігати у 
першому випадку вживання цієї метафори в цитованому контексті: політична сцена). 
Далі лексема сцена вживається саме на позначення частини театрального простору, а 
через взаємодію з іншими його елементами вибудовується порушення когнітивного сце-
нарію (активні події відбуваються не на сцені, а за лаштунками).

Важливими компонентами театральної метафори є номінації, що безпосередньо 
пов’язані з грою як формою діяльності. Одним із ключових культурних образів, які без-
посередньо пов’язані з активною діяльністю, є роль. Через розподіл і виконання ролей 
здійснюється формування сценарію і його подальше втілення. Лексема роль як лінгво-
культурна одиниця часто вживається в комплексі з дієсловом грати, що вказує на ди-
наміку й ігровий характер дій. Метафорична модель Х – ГРА НА СЦЕНІ передбачає 
використання мовної одиниці роль із суто номінативною метою на позначення позицій 
учасників метафоричного сценарію. У певних випадках значення такої одиниці може 
посилюватись акцентом на важливості ролі, яку виконує учасник, потребі виявити актив-
ність: «Величезна відповідальність лежить не просто на комусь, але на президентові 
України Януковичі. Він, дійсно, має грати роль у цей вирішальний момент, і він повинен 
вирішити, яку саме роль він гратиме» [Дзеркало тижня, 20.11.2013].

Серед основних концептуальних ознак театральної гри Н. Мєщанова виділяє такі: 
видовищність, наявність глядачів; штучність, обман; дивність, комізм ситуації; яскра-
вість, незвичність, краса; попередня спланованість дій, нерівнозначність учасників про-
цесу [6: 166]. Зібраний нами матеріал свідчить, що висновки, зроблені дослідницею на 
основі вивчення російської художньої прози, загалом характерні і для українського меді-
адискурсу. Наприклад, у процесі формування вторинних значень словосполучення гра-
ти роль актуалізує всі основні властиві образу театральної гри когнітивні ознаки:

1. Штучність, імітаційна діяльність: «Люди легко піддаються пропаганді, тому що 
(свідомо чи несвідомо) не бажають мислити самостійно. […] Для когось ці ідеї – про-
сто товар або свідоцтво цехової лояльності (наприклад, для багатьох російських по-
літиків, які, попри їхні зв’язки із Заходом, повинні грати роль завзятих “слов’янофілів-
консерваторів”), а для когось – це спосіб надати своєму існуванню певний сенс та вар-
тість» [День, 04.07.2014]. Незважаючи на те що театральна гра є імітацією дійсності за 
своєю суттю, внаслідок перенесення ігрового сценарію в дійсність навіть характерні для 
нього ознаки можуть ставати підставою для формування оцінного значення на основі 
невідповідності гри і реальності.

2. Спланованість, продуманість дій: «На жаль, свідомо чи несвідомо, Тарас Чорновіл 
почав грати роль, яка йому відведена владою і яка в історії України вже відома» [Украї-
на молода, 07.02.2004]. Попереднє планування дій у когнітивному образі театральної гри 
передусім асоціюється зі сценарієм як структурою, за якою відбувається вистава. Наяв-
ність особи, що створює сценарій, вказує на її вищий щодо інших статус. Такий учасник 
також може бути позначений через метафоричні одиниці (режисер, ляльковод і под.), а 
може позначатися прямо, при цьому домінантна позиція окреслюється контекстуально. 
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Подібний ефект досягається шляхом введення додаткової ознаки нерівнозначності учас-
ників процесу.

3. Комплекс ознак «несерйозність + розважальність» указує на використання елемен-
тів театральності у серйозній ситуації, що забезпечує негативну оцінку: «Естрада почав 
грати роль президента [заголовок]. Колишній актор мильних опер Естрада продовжує 
грати перед шістдесятьма мільйонами своїх співвітчизників. Невідомо тільки, чи він 
сам влаштовує незвичайні пригоди, які відбуваються навколо його постаті, чи справді 
вища влада на Філіппінах стала об’єктом прискіпливої уваги потойбічних сил» [День, 
03.07.1998]. Введення в контекст відповідних метафор мотивоване наявністю певних 
елементів театральної сфери в реальності, найчастіше професійною належністю учас-
ників – акторів, що опинились у неігровій ситуації. Активною в контекстах подібного 
типу є й ознака професійності, яка створює позитивну оцінку акторських можливостей 
учасника, але реалізується в такому вигляді лише тоді, коли ці можливості доцільні й ре-
зультативні: «О, сам він [Б. Ступка – В. П.] таки Актор Акторович. За будь-якої погоди, 
ситуації, рангу. Як натхненно грав він, скажімо, роль міністра культури. Коли Ступка 
став міністром, усі одразу відчули, навіщо той орган управлінський: бо море культури, 
якого вже ніби напозір i немає, якого ніхто вже давно не бачив, – знайшлося» [Україна 
молода, 15.12.2005].

Розглянемо вказані ознаки докладніше на прикладі інших образних одиниць. Клю-
човий статус ознаки імітаційності пояснюється тим, що вона є майже в усіх контекстах, 
причому ця характеристика домінує: «Вона запропонувала мені добре заробити і сказа-
ла, що коли я погоджуся розіграти спектакль замаху на її шефа Наталію Вітренко» 
[День, 22.10.1999]. Наявна в тексті оцінка твориться перенесенням сценарію з базовою 
ознакою імітації в реальність, для якої вона (ознака) не є нормою. Окрім того, негативна 
оцінка посилюється вказівкою на попередню спланованість дій, уживання якої стосовно 
негативноцінної метафори стає чинником посилення аксіологічного значення. Аналогіч-
ну ситуацію можемо спостерігати у випадках використання замість метафори з відносно 
нейтральним культурним образом спектакль одиниць на позначення жанрових назв теа-
тральних вистав. Вони самі по собі мають досить яскраві образи, проте ознака імітацій-
ності і в таких випадках часто домінує, в результаті чого вторинний зміст не змінюється 
залежно від культурного образу: «Одночасне судове розслідування перетворюється на 
фарс. Судді, обвинувачення й обвинувачений спільними зусиллями розігрують комедію» 
[День, 14.05.2010]. Що стосується сценарію як образного номена, зазвичай він реалі-
зує ознаку попередньої спланованості дій, яка визначає перебіг вистави. Ця ознака була 
вже розглянута вище. Окрім того, згадка про сценарій утілює ознаку маніпулювання, що 
ґрунтується на керівній позиції того, хто його складає. У таких контекстах часто наявна 
оцінка, особливо якщо чинний сценарій нав’язаний проти волі учасників: «Для Яценюка 
зараз важливо вистояти під шквалом критики й тягарем особистої відповідальності. 
Піти у відставку на фоні скандалу з “тушками” означало би грати за сценарієм влади» 
[gazeta.ua, 11.06.2013].

Розглянуті аспекти метафори театральної гри дають змогу говорити про значущість 
цього образного елемента в українському медіадискурсі. Вторинне значення мовних оди-
ниць із цієї сфери ґрунтується на ознаці імітаційності, яка визначає театральний харак-
тер подій і тією чи іншою мірою властива кожній розглянутій лінгвокультурній одиниці. 
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Додаткові експресивні й оцінні ефекти реалізуються або експліцитно, через введення 
додаткових номенів із відповідними образами, або через когнітивні операції із самим 
образом театральної гри (порушення сценарію, його невідповідність дійсності тощо).
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ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ В МОЛОДЕЖНОМ ЖАРГОНЕ

Статья посвящена анализу фразеологической игры в молодёжном жаргоне и в ин-
тернет-коммуникации. Определяется специфика фразеологической игры и ее особеннос-
ти в структурно-семантическом и стилистическом отношении. 
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К настоящему времени в современной отечественной лингвистике достаточно чет-
ко можно обозначить два вектора неологических исследований, взаимосвязанных друг 
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с другом общим объектом исследования: собственно неология, ставящая целью анализ 
новых языковых явлений (лексикология неологизмов), и неография, нацеленная на адек-
ватное отражение неологизмов в словарях (лексикография неологизмов). Основными про-
блемами теории современной неографии признаются: «создание надежной классифика-
ции и типологии словарей неологизмов, обобщение опыта работы по созданию словарей 
новаций разных типов, определение путей отбора и организации информации в пределах 
каждого словаря (методика работы неографа), а также проблемы, связанные с созданием 
автоматических словарей неологизмов, неологических банков данных и т. п.» [7: 238].

 Молодёжный жаргон представляет собой ряд слов и выражений, свойственных и 
часто употребляемых молодыми людьми, но не воспринимаемых «взрослыми» в ка-
честве «хороших», общеупотребимых или литературных. Эти слова и выражения ста-
новятся сленговыми не только благодаря их порой нетрадиционному написанию или 
словообразованию, но, прежде всего, потому, что, во-первых, их употребляет более или 
менее ограниченный круг людей и, во-вторых, эти слова и выражения привносят собой в 
язык особые смысловые, стилистические и прочие оттенки. 

Обратимся к современным исследованиям в области молодежного жаргона, в част-
ности. в сети Интернет. Внимание большей части исследователей переключилось на 
идиостили современных писателей, а кроме того, на различные корпоративные жаргоны, 
которые появляются вслед за новыми профессиями и родами деятельности: менеджмен-
том, обслуживанием компьютеров, юриспруденцией и т.д [3:261].

Устойчивый интерес к вариантам разговорной речи сохраняется в сети Интернет. 
На сайтах, имеющих отношение к словесности, всё чаще появляются публикации и 
организуются дискуссии по вопросам культуры речи. Некоторые исследователи публи-
куют свои работы в сети с целью получить отклики читателей, не имеющих отноше-
ния к научному миру. Большой популярностью пользуются словари «блатной музыки», 
молодежного сленга, жаргона наркоманов и т.п. Авторы некоторых сайтов (к примеру , 
издательство ЭТС на www.russianstory.com) предлагают посетителям участвовать в со-
здании разнообразных словников. На основании выше сказанного приходим к выводу, 
что Интернет, как интерактивное СМИ, может оказать огромную помощь филологам, 
изучающим живую разговорную речь в сборе и анализе лексического материала [3:261].

Как показывает анализ, соревнование в остроумии в преобладающем большинстве 
случаев реализуется на использовании приемов языковой игры. Часто языковая игра 
строится на использовании прецедентных текстов, отсылая реципиента к «коллектив-
ной памяти» народа, заставляя его дешифровать оставленное сообщение. Реминисцен-
ции, лежащие в основе прецедентных текстов, позволяют адресанту понять и оценить 
культурно-социальные знаки и маркеры, которые становятся основой иронии и сарказма, 
комизма и шутки.

Суть фразеологической игры состоит в том, что в известных фразеологических обо-
ротах, пословицах, поговорках или афоризмах участники интернет-коммуникации, как 
правило, заменяют одно-два слова словами либо сходного звучания, относящимися к 
компьютерной лексике. Подобные замены дают возможность достичь юмористического 
эффекта: добрый юзеритянин (юзеритянин → самаритянин); нет DOOMa без огня (дым 
→ doom); И молодая не узнает, какой у парня был connect (конец → connect); Вот сидит 
паренек – без пяти минут веб-мастер (он мастер → веб-мастер); тяжелое детство: 
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восьмибитные игрушки (деревянные игрушки → восьмибитные игрушки, то есть 
примитивные для современного развития новых информационных технологий, с плохой 
устаревшей графикой и т.п.); В чужую сеть со своим протоколом не лезь! (монастырь → 
сеть и устав → протокол) и т.п [3:262].

Остановимся более подробно на понятии фразеологической игры.
Под фразеологической игрой нами понимается особый тип языковой игры, связанный 

с намеренной трансформацией и пересмотром готового, воспроизводимого выражения 
или с порождением устойчивых номинативных ФЕ с установкой на достижение опред-
еленного прагматического эффекта.

Один из видов фразеологической игры в молодежном жаргоне связан с намеренной 
трансформацией и пересмотром готового, воспроизводимого выражения. Рассмотрим 
такие выражения на конкретных примерах.

Фразеологические трансформы чаще всего образуются в результате контаминации 
двух и более устойчивых выражений, русского и иноязычного.

Иметь копф на голове ‘быть толковым, умным, рассудительным’ [2:248]. Прототи-
пом фразеологического гибрида являются русское выражение иметь голову на плечах и 
нем. ein klarer Kopf ‘светлая голова, ясный ум’.

Фразеологическая трансформа образована в результате тавтологического наложе-
ния смыслов, что делает выражение намеренно абсурдным и служит средством усиле-
ния экспрессии (ср. рус. ум хорошо, а два лучше и нем. zwei Kоpfe sind besser als einer 
с тем же значением). Ср. также есть копф на голове с тем же значением.

А пуркуа бы и не па? ‘а почему бы и нет?’ [1:172]. Прототипом ФЕ является русское 
выражение: а почему бы и нет?. Значение русского выражения полностью совпадает со 
значением иноязычного выражения (ср. трансформация франц. Pour quoi pas?). Игровая 
трансформа создается наложением структурных моделей двух устойчивых выражений, 
русского и французского. ФЕ становится шутливым средством обращения к адресату 
речи, средством снять напряжение при общении, выражает позитивную оценку, согла-
сие: Хотелось бы, чтобы все на форуме уважали друг друга... Ну что вот кидаться на 
человека? что думает – то и говорит... пуркуа бы не па? [Форум «Новые люди» // http://
novyeludi.ru/forum].

Фразеологические трансформы образуются за счет трансформации нормативных 
устойчивых выражений. Например, Вопрос на всплытие ‘дополнительный вопрос на 
экзамене, позволяющий студенту (курсанту) выйти из сложного положения’ [6:96]. В 
основе фразеологической трансформы лежит устойчивое выражение вопрос на засыпку 
(ср. засыпка – производное от засыпаться ‘получить неудовлетворительную оценку на 
экзамене’ [6:225]).

Устойчивое выражение трансформируется за счет замены компонента на засыпку 
компонентом на всплытие. Замена компонента создает иронический, комический кон-
текст восприятия трансформированной ФЕ: общепринятое мнение, что преподаватель, 
задавая дополнительные вопросы, старается «засыпать» студента, в том время как пре-
подаватель старается помочь студенту «всплыть». В молодежном жаргоне фразеологи-
ческая трансформа шутливо называет ситуацию, связанную с учебным процессом, ста-
новится своего рода шутливым антонимом прототипа.
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Трансформации в молодежном жаргоне подвергаются устойчивые выражения рус-
ского языка: Ни в зуб галошей ‘совсем ничего не знать’ [6:240].

Прототипом фразеологической трансформы является устойчивое выражение ни в 
зуб ногой с тем же значением. Замена компонента ногой компонентом галошей порож-
дает новый игровой иронический, комический контекст восприятия фразеологических 
единиц (ср. посадить в калошу ‘поставить в неловкое, смешное положение’; сесть в 
калошу ‘оказаться в неловком, смешном положении’): Преподу скажите, чтобы при-
ехал в Финку да посмотрел на людей из РФ, живущих здесь с 1993–1994гг, по-фински ни 
в зуб галошей да и русский не забыт... [«Туристическая курилка». Форум // http://www.
tourdom.ru/forum]; А то назначили маркетологом, а я ни в зуб галошей. Прочитал паро-
чку книг, но там кроме как: напирайте, продавайте, ищите идеи везде – советов нет. 
Без опыта это не катит [Форум для деловых людей // http://www.arif.ee/invision].

Дышать на автоген ‘быть очень старым, потрепанным, ненадежным в эксплуатации 
(об автомобиле)’ [8:30]. Прототипом фразеологической трансформы является ФЕ дышать 
на ладан ‘быть при смерти, умирать, доживать последние дни (о человеке)’. Прототип пе-
редает стереотипное представление о плохом физическом состоянии человека, о его бли-
зости к смерти. Компонент фразеологизма дышать соотносится с антропным, собственно 
человеческим, кодом культуры, а новый компонент автоген (‘автогенная сварка, резка’) – с 
предметно-вещным кодом культуры. Автогенная резка старых автомобилей на металлолом 
соотносится с религиозным обрядом, которым сопровождаются последние дни умираю-
щего, готовящегося к смерти. С одной стороны, происходит дискредитация обряда офици-
альной культуры, с другой – фразеологическая трансформа называет иронически-шутливо 
состояние автомобиля по аналогии с состоянием человека, выступает своего рода синони-
мом нормативного выражения: Твой жигуль давно на автоген дышит [8:30].

Только за киллером посылать ‘о медлительном, нерасторопном человеке’ [6:274]. 
Формальная трансформация исходного устойчивого выражения только за смертью 
посылать ‘употребляется при выражении недовольства длительным отсутствием по-
сланного с каким-либо поручением’ [7:89]. Замена компонента смерть компонентом 
киллер создает иронический контекст ассоциативного восприятия данной ФЕ, киллер – 
человек, который несет смерть, эти слова из одной тематической группы. Фразеологи-
ческая трансформа отражает реалии нового времени, киллер – слово, заимствованное из 
английского языка в 90-е гг. ХХ в.

Широко распространены как в молодежном жаргоне (в том числе сериалах, песнях), 
так и в интернет-коммуникации трансформированные паремии и крылатые выражения:

Скажи мне, кто Билл Гейтс, и я скажу кто ты [5:186]. Выражение говорит о том, 
насколько человек привязан к компьютеру и всему, что с ним связано. Фразеологическая 
игра, присутствующая в этом высказывании строится на замене компонентов исходной 
паремии (Ср.: Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты).

Тамбовский волк тебе провайдер [5:187] в значении ‘Компании, предоставляющие 
доступ к сети Интернет – недружелюбные’. Фразеологическая игра состоит в замене 
компонентов товарищ на провайдер. (Ср.: Тамбовский волк тебе товарищ).

О компьютеризации современных отношений:
Настоящий мужчина нашего времени всегда делает первый шаг – лайкает фотку.
Поступок современного мужчины – обиделся и удалил из друзей. 
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 О нарастающей лени среди современной молодежи:
– Окей, Гугл, как заставить себя взяться за диплом?
– Возможно, вы имели в виду «сколько глаз у паука»?
Из сериала «Теория большого взрыва»: «У меня очень широкий круг общения. У меня 

212 друзей на MySpace.»; «О да! Среди смайликов я был бы двоеточием с большой буквой 
D.» Оба высказывания говорят об уходе от действительности и переход в виртуальное 
общение.

Во тьме ночной, / При свете дня, / Андроид заряжаю я.
Прототипом фразеологической трансформы является выражение из комикса 

«Зеленый фонарь»: «Во тьме ночной, при свете дня злу не укрыться от меня.». Фразео-
логическая игра трансформы в построении аналога высказывания комикса. 

Или: И лампа не горит, / И врут календари, / И если Оскар тебе никак не отдают, 
/ То Лео ты.[3:261] (О многочисленных, но тщетных попытках американского актера 
Леонардо ди Каприо получить награду «Оскар».) Сравните аналог: И лампа не горит, и 
врут календари, и, если ты давно хотела что-то мне сказать, то говори.

Таким образом, языковая игра в интернет-коммуникации проявляется в рефлексии 
пользователей Сети над своим поведением в рамках нового коммуникативного про-
странства и является средством саморепрезентации и развлечения. Наиболее богатый 
арсенал средств для осуществления языковой игры в рамках интернет-коммуникации 
так же, как и вне данного коммуникативного пространства, имеет лексический уровень 
языка, где языковая игра строится на обыгрывании компонентов значения слова, много-
значности слов и омонимии, различных синонимов, паронимов, фразеологических обо-
ротов, пословиц, поговорок.
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МОВНА ОСОБИСТІСТЬ У ЧЕСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ: 
ВАЦЛАВ КЛАУС

У статті розглядаються поняття «мовна особистість» та «індивідуальний 
стиль». Досліджено мову Вацлава Клауса, що окреслює його як мовну особистість в 
політичному дискурсі. 

Ключові слова: індивідуальний стиль, мовна особистість, Вацлав Клаус.

Загальна постановка проблеми, її актуальність та її зв’язок з науковими завдан-
нями. При вивченні чеського політичного дискурсу в першу чергу привертають ува-
гу проблеми, пов’язані з дослідженням мовленнєвої діяльності чеських президентів на 
тлі соціальних, когнітивних та психологічних особливостей. У зв’язку з цим на перший 
план виходять поняття «індивідуальний стиль спілкування» та «мовна особистість».
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема мовної особистості та індиві-
дуального стилю розглядалася в монографіях і статтях В. В. Виноградова, Ю. М. Кара-
улова, І. В. Иванцової, Т. А. Толмачової, І. О. Голубовської, В. І. Карасика, Я. Главсової 
та ін. На сьогодні проблематика, яка пов’язана з вивченням мовної особистості, розро-
бляється в руслі комунікативної лінгвістики, теорії мовленнєвих актів, комунікативних 
ситуацій – прагматики, орієнтованої на суб’єкт спілкування. 

Мета статті – охарактеризувати мовну особистість Вацлава Клауса в лінгвопрагма-
тичному аспекті. 

Дослідження обумовлено напрямком сучасних лінгвістичних розробок на вивчення 
дискурсу, його структури і типів, стилістичних особливостей. 

Варто зазначити, що поняття стилю як індивідуальної манери спілкування сформу-
валося ще в XVII столітті в епоху романтизму. Як зазначав Аристотель: «Гідність стилю 
полягає в ясності; якщо мова не є зрозумілою, вона не досягає своєї мети» [1: 17].

Терміну «індивідуальний стиль» дали розвиток праці Е. Б де Кондільяка, І. Г. Герде-
ра. Е. Б де Кондільяк обґрунтував зв’язок мови з культурою та його залежність від мате-
ріальних і соціальних факторів. І. Г. Гердер розвивав положення про взаємозв’язок мови і 
культури, співвідносячи ці поняття з періодизацією суспільства і розвитком особистості. 

Термін «індивідуальний стиль» передбачає існування мовної особистості. Цей тер-
мін вперше «вийшов у світ» у книзі німецького мовознавця Й. Л. Вайсбергера «Род-
ной язык и формирование духа» у 1927 році. Щоб зрозуміти мову, він робив наголос 
на колективізмі. У радянському мовознавстві проблема «мовної особистості» вперше 
було розглянуто у книзі В. В. Виноградова «О языке художественной прозы». Він до-
сліджував дві складові художньої мовної особистості – особистість автора і особистість 
персонажа [2: 91].

Як відомо, до наукового обігу термін «мовна особистість» було впроваджено 
Ю. М. Карауловим у його монографії «Русская языковая личность и задачи ее изуче-
ния». Саме в ній було вперше запропоновано структуру мовної особистості, котра може 
розглядатися як у лінгводидактичному, так і в теоретико-лінгвістичному аспектах, і яка 
складається з трьох основних рівнів: 

1) вербально-семантичний, який передбачає, що носій мови від природи блискуче 
володіє мовою; 2) когнітивний, який складає поняття, концепти, ідеї, які у мовної осо-
бистості створюють «картину світу». Цей рівень охоплює інтелектуальну сферу особис-
тості; 3) прагматичний, який включає в себе цілі, мотиви, установки та інтенції, забез-
печуючи перехід від оцінки мовної діяльності до осмислення реальної діяльності у світі 
[4: 26-33]. Всі ці рівні утворюють повну картину мовної особистості. 

Деякі вчені вважають термін «мовна особистість» не досить вдалим. Негативно оці-
нює його і В. О. Чудінов: «З одного боку, термін надлишковий (типу «масляного масла»), 
оскільки «безмовної особистості» не буває. Особистість може стати особистістю тільки 
в процесі соціалізації, а без оволодіння національною мовою це неможливо. Іншими сло-
вами, з точки зору логіки поняття мови вже включено в поняття особистості. З іншого 
боку, порушено співвіднесеність особистості з відповідною мовною структурою, яка для 
особистості виявляється не мовою в повному її обсязі, а лише мовою – індивідуальною, 
віковою, територіальною, та що належить до певної соціальної верстви» [5].
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Українська дослідниця І. О. Голубовська у статті «Мовна особистість як лінгвокуль-
турний феномен» узагальнила існуючі точки зору на поняття «мовна особистість», уточ-
нила його структуру з огляду на участь мовної особистості в комунікативних актах [3].

Чеська дослідниця Я. Главсова у книзі «Мова політики» зазначає, що мовна осо-
бистість твориться за допомогою мовних засобів та конструкцій. «У своїй промові по-
літик використовує широкий спектр різнорівневих мовних засобів для підкреслення най-
важливішої інформації, в тому числі виділяються синтаксичні та інтонаційні засоби, які 
складають мовну особистість» [6: 8]. На основі положень Я. Главсової проводиться наш 
аналіз мовної особистості Вацлава Клауса. 

У наш час вельми актуальними стають дослідження мовної особистості в політич-
ному дискурсі. Мова промов дуже важлива для іміджу не тільки Президента, але й для 
країни в цілому та формує відношення суспільства до лідера. Велику ролі відіграє мов-
ний паспорт політика – це сукупність тих комунікативних особливостей особистості, які 
роблять цю особистість унікальною.

Аналіз промов Вацлава Клауса показав, що на морфологічному рівні автор уживає 
літературні форми іменників та прикметників, уникає діалектів чи інтердіалектів. Що 
стосується займенників, простежується часте вживання «ми», наприклад: my jsme si 
v minulých letech mapovali; my nechceme zvyšovat plošně příliš vžýrazně daň pro fi rmy; a my 
se musíme dívat i na ty další aspekty та ін. [7: 128]. Висока частотність займенника «ми» в 
політичному дискурсі слугує для вираження єдності думок між політичним лідером або 
партією та громадянами країни. У даному випадку ця функція займенника використову-
ється, аби привернути увагу реципієнта та пробудити інтерес до повідомлення.

Високу частотність має також особовий займенник «я». Наприклад: pro mne je 
důležité, to je myslím pro mne velmi silný signál [7: 123].

Вацлав Клаус використовує дієслова в 1 особі однини, коли йде мова про себе та 
власні думки. У дієслів типу «kupovat» частіше вживає традиційну форму, наприклад: 
a znovu zdůrazňuji, rád bych také, abychom dali možnost obcím [7: 124] та ін., але також 
було відзначено використання розмовної форми дієслова, наприклад: já nevylučuju, že 
může dojít ještě k dobrým а drobným úpravám [7: 125]. Дуже часто використовує 1 особу 
множини, яка виступає в тих випадках, коли мова йде про партію або уряд. Займенник 
«ми» вживається, коли аргументується середовище як говориться про середовище аргу-
ментації як про єдине ціле (Президент+аудиторія). 

Як уже згадувалося вище, Вацлав Клаус використовує лише літературні форми слів 
і літературні вислови. Експресивні вислови з’являються перш за все в контексті з нега-
тивною оцінкою політичних супротивників, наприклад: «Dokonce jsem nějakému politiku 
v televizi NOVA třikrát převedl do češtiny obrat, který použil on v cizím jazyce. Okamžitě mi 
naskakuje blikající světélko, když lidi nevědí, co cizí slovo znamená» [7: 26]; «Politiky melou 
pořád svoje, co vůbec s položenou otázkou nesouvisí» [7: 39]; «... kolem mne motali nějací 
politiky...» [7: 22]. Для вираження експресивності Вацлав Клаус вживає фразеологізми: 
«Dnešní vytváření dojmu, že Klausovi tehdy všichni zoubali z ruky, je veliký omyl» [7: 20], 
укр. екв. «їсти з руки»; «Tyto věci ze mne v počátku devadesátých let tryskaly do uši, které na 
to nebyly zvyklé» [7: 25], укр. екв. «аж у вухах лящить»; «… pro mne to byla sebezáchovná 
metoda, abych neprofl ákával čas a abych stihnul věci, které skutečně chci dělat» [7: 26], укр. 
екв. «не гаяти час». 
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І навпаки, позитивна оцінка виражається по відношенню до своєї власної партії. На-
ведемо типовий приклад передвиборчого політичного кліше: «Občanská demokratická 
strana je strana, která tady dlouhodobě působí na české politické scéně, nezmizí ani nezanikne 
vzápětí po volbách a bude schopná dodržet sliby, které dává voličům a my jsme podle mého 
názoru největší šance na změnu, na pozitivní změnu v České republice» [7: 150].

Доволі часто в промовах Президента з’являються іншомовні слова чи вирази (face 
to face society, great society, how to get there, school, choice), частина з них – спеціальні 
терміни або термінологізовані поняття, такі як: politický trh, kredibility, human capital, 
kofi nancování, tendr, social market та ін. Ці слова відносно часто використовуються в по-
літичній комунікації, оскільки відображають політичну реальність і тенденції, але для 
некомпетентного слухача можуть бути перешкодою для розуміння.

Важливе місце посідає актуальна неологічна лексика, яка якнайкраще відповідає 
комунікативно-прагматичним прагненням Вацлава Клауса та виконує як аксіологічну, 
так і номінативну функцію, наприклад: apartmán (Na žádný pohodlný apartmán si nezpo-
mínám) [7: 20]; frustrace (...právě tím se dostávám do frustrace neporozumění, protože ten 
člověk porozumět nechtěl...) [7: 39]; scientistní (...teorie veřejné volby je jediná scientistní 
základna politické vědy) [7: 46] та ін.

Специфічною у промовах Вацлава Клауса є властивість замість абревіатури ODS 
(Občanská demokratická strana) використовувати поняття občanská demokracie, напри-
клад: členové vlády a členky vlády za občanské demokracii jsou lidé, kteří působili ve stínové 
vládě; pokud občanská demokracie dostane silný mandát [7: 140]. Можна припустити, що 
Вацлав Клаус ужив цей вираз, аби потягти час і таким чином не дати можливості моде-
раторові запитати про речі, про які він не хоче говорити.

На синтаксичному рівні промови Вацлава Клауса характеризуються стійкістю та ста-
лістю, ймовірно, через тривалий досвід публічних виступів. Окремі репліки є завчасно 
підготовлені та заучені. Цікавим є те, що в більшості випадків «Клаусівський синтаксис» 
не руйнує підтримання модератором розмови, наприклад:

Václav Klaus: my chceme zrušit Julínkovy poplatky, tak byly zavedeny, oni skutečně 
nesplnily sviji [regulační roli,]

Moderátor: [o tom jsme mluvili a ted’ ten nemocniční]
VK: [pouze zdražily] poskytování zdravotní péče a jediný poplatek, o kterém uvažujeme, že 

ho ponecháme, je příspěvek na stravu [v nemocnici]
M: [šedesát korun s limitem.]
VK: [ve výši nikoliv sto], ale šedesát korun a s limitem maximálně na třicet dnů v 

kalendářním roce [7: 129]. 
В інтерв’ю Вацлава Клауса каналу ČT24 найчастіше використовувався тип т.зв. 

контраверсійного переривання гостя, коли модератор перериває виступ гостя з метою 
з’ясування проблеми чи правдивості інформації. У цьому випадку модель «питання-від-
повідь» та діалог тимчасово стають обміном думками. Модератор слідкує за гостем і в 
певному місці, зупиняючи його, змушує гостя відреагувати, порю, наприклад, інтерв’ю:

VK: teď  v tuto chví li vedu jedná ní  tak, abychom nominovali odborní ka pro jinou č á st 
č innosti ministerstva fi nancí .

M: mů ž ete ř í ci pro jakou?
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VK: to je vě c, kterou o které  by mě l pravdě podobně  spí š  informovat ministr, který  je za tu 
oblast zodpově dný . pro mne je [dů lež ité ]

M: [protož e daně , audity,] rozpoč et, to vš echno už  je na ministerstvu fi nancí  obsazené . tak 
co zbý vá ?

VK: no, já  jsem rá d např í klad, ž e v č ele sekce pro rozpoč et zů stal pan Gregor, který  má  
vý razné  zkuš enosti a je to jeden z ž á ků , které  si tam na ministerstvu vychoval bý valý  dlouholetý  
ná mě stek Janota a myslí m si, ž e pan Gregor je odborní k na to, aby vedl rozpoč ty č ili já  jsem 
uví tal, ž e tady pan Babiš  tady neprovedl personá lní  změ ny.

M: [kam pů jde vá š  nominant?]
VK: ministerstvo fi nancí  není  jediný  resort, kde zatí m není  doř eš ená  nominace. Stejná  situace 

je i na Ministerstvu pro mí stní  rozvoj, kde ješ tě  také  vybí rá m vhodné ho odborní ka [7: 126].
У цьому прикладі Вацлав Клаус наводив багато кліше, затягував діалог, але чіткої 

відповіді врешті-решт так і не дав. Вацлав Клаус це аргументував тим, що: «Většinou se 
bráním pouze v situaci, kdy je jedna otázka několikanásobně opakována. K takové formulaci 
přikročím tehdy, kdy jsem dal odpověd’, kterou jsem bud’ intelektuálně, či znalostně vyčerpal. 
Přesto se vám stane, že novinář s vámi stráví půlhodinu tím, že vám stejnou otázku nepřetržite 
vrací zpátky – bud’ stejmými slovy, anebo občas slovy trochu pozměněnými. To už mám ten-
denci říci: «Už jsem řekl dost, už odpovídat nebudu» nebo budu všechno opakovat» [7: 40].

Можна стверджувати, що Вацлав Клаус найчастіше вживає складнопідрядні речен-
ня. Слухач повинен бути вельми зосередженим, аби зрозуміти значення деяких термінів.

Висновки і перспективи подальшого дослідження. Мовна особистість розвива-
ється в історичному часі. Кожен Президент має свій лексикон, життєві ідеали, ієрархію 
цінностей в картині світу, моральні принципи і т. п., які складають мовну особистість 
політика. Мова Вацлава Клауса – приклад мови професійного політика, який звик до 
постійної комунікації з громадськістю. Протягом багатьох років на посту Президента 
країни він освоїв стратегії політичного мовлення, які полягають у відсутності чіткої від-
повіді на запитання модератора, затягуванні діалогу, повторі вже відомих фактів, вико-
ристанні політичного кліше та ін. У подальшій науковій роботі буде більш поглиблено 
проаналізовано мову Вацлава Клауса, що окреслює його як мовну особистість в політич-
ному дискурсі.
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БЛОГ КАК ИНСТРУМЕНТ КОРПОРАТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ

В статье рассматриваются жанровые и коммуникативные особенности корпо-
ративного блога как гипержанра корпоративной коммуникации. Авторы анализируют 
жанровую модель корпоративного блога. Делается вывод о том, что в рамках блога 
осуществляется комплексное информационное воздействие на адресата, и все состав-
ляющие блога должны анализироваться в комплексе.

Ключевые слова: корпоративная коммуникация, блог, корпоративный блог, гипер-
жанр.

Постановка проблемы. Популярность ресурсов Интернета растет с каждым днем. 
С появлением и распространением веб 3.0 аудитория пользователей сети выросла в не-
сколько раз. Наиболее обсуждаемым как учеными, так и журналистами в последние годы 
стал феномен блоггинга, который превратился в мощнейшее средство коммуникации и 
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воздействия, составляющее конкуренцию традиционным СМИ. Согласно статистичес-
ким данным worldometers ежедневно во всем мире пишется около 3 млн постов.

Многие компании практически полностью переводят свое общение с клиентами, со-
трудниками, а иногда даже и партнерами в сеть. Блог – это жанр электронной коммуни-
кации, имеющий намного большее влияние на бизнес-коммуникацию и корпоративную 
репутацию, чем электронная почта, программы для обмена сообщениями в реальном 
времени и традиционные рыночно-ориентированные веб-сайты вместе взятые [1:4].

Анализ последних исследований и публикаций показывает, что сложность и разно-
плановость феномена блоггинга обусловили рост интереса исследователей к нему, 
вследствие чего появилось достаточно большое количество трудов, освещающих его 
различные особенности: гендерные [2], жанровые [3,4], языковые [5] и т.д. Также актив-
но изучается особенно за рубежом потенциал блогов в политической [6], маркетинговой 
[7,8], корпоративной [9, 10] и педагогической [11] коммуникации.

Целью данной статьи является анализ жанровых и коммуникативных особенностей 
корпоративного блога.

Для данной работы представляется актуальным дать определение блога с позиций 
коммуникативной лингвистики. Блог или как его еще называют «веблог» представляет 
собой частично модифицированную веб-страницу, содержащую датированные записи, 
размещенные в обратном хронологическом порядке, видео, рисунки, фото, ссылки на 
другие сайты, а также позволяющую читателям оставлять свои комментарии к заметкам 
автора или авторов.

В последнее время чрезвычайно распространены, особенно за рубежом, 
корпоративные блоги именно вследствие их популярности в качестве маркетингового 
и PR-инструмента, позволяющего получать информацию не только извне, например, о 
реакции общественности на ту или иную акцию компании, но также узнавать мнения 
сотрудников о событиях, происходящих в самой компании, что позволяет организациям 
создавать благоприятное бизнес-окружение.

«Бизнесы разных сфер, таких как индустрия программного обеспечения, юридические 
компании, авиалинии, образовательные организации, библиотеки используют блоги для 
предоставления лучшего сервиса и увеличения количества своих клиентов [12]. Сегодня ис-
пользование корпоративных блогов чрезвычайно актуально в бизнес-коммуникации. Каждый 
глобальный бизнес имеет свой корпоративный блог. Среди крупных международных компа-
ний, пользующихся коммуникативным сервисом блогов, можно назвать такие компании, как 
Кока-Кола, МакДональдс, сеть отелей Мариотт, Боинг, Нокиа и т.д.

Под корпоративным блогом нами понимается блог, модерируемый организацией и 
используемый как для связей с общественностью, так и для внутренней организации её 
работы. Корпоративный блог – это собственное СМИ компании, через которое она может 
влиять на своих клиентов, партнёров или деловое сообщество. Наполнением блога могут 
быть новости компании, описания событий из её жизни. Авторами корпоративного блога 
могут быть сотрудники той или иной организации, топ-менеджеры или же клиенты, что 
влияет на общую ориентированность блога, его цензуируемость и т.д. Появление блогов 
повлекло за собой революционные изменения в бизнесе, особенно в сфере маркетинга, 
сопровождения клиентов, внутренних коммуникаций, отношений с инвесторами, вне-
дрения продукта на рынок и даже в научно-исследовательской сфере [13].
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Детальный анализ жанровых особенностей данного коммуникативного сервиса 
ввиду целого ряда факторов позволяет отнести блог к гипержанрам интернет-комму-
никации. Так, блог представляет собой жанровое макрообразование, сопровождающее 
социально-коммуникативные ситуации в сети Интернет и объединяет в своем составе 
несколько жанров.

Анализируя корпоративный блог, по анкете речевого жанра, предложенной 
Т. В. Шмелевой [14], отметим, что коммуникативной целью гипержанра корпоративного 
блога является реализация необходимости позиционирования компании или бренда ком-
пании на рынке товаров и услуг, информирование клиентов и партнеров о новшествах и 
изменениях в деятельности компании, воздействие на общественность с целью создания 
благоприятного бизнес-окружения для деятельности компании. Говоря о модели авто-
ра, следует отметить, что отличительная особенность корпоративных текстов, в целом, 
и текстов корпоративных блогов, в частности, состоит в том, что, независимо от того, 
кем они составлены (одним автором либо же группой авторов), они распространяют-
ся на массовую аудиторию от лица целого коллектива или организации. Данный факт 
существенным образом определяет выбор языковых средств. Корпоративный блог пред-
усматривает автора, позиционирующего себя как своего, равного с читателями, заинте-
ресованного в продолжении общения и желающего проинформировать окружающих об 
особенностях деятельности компании. Функция адресата корпоративного блога состоит 
в получении информации об особенностях деятельности той или иной компании, а также 
в оценке и комментировании постов адресанта. Событийное содержание корпоративных 
блогов имплицитно и эксплицитно связано с деятельностью самой компании, выходом 
новых товаров, появлением новых услуг, какими-либо успехами или неудачами компа-
нии. Иными словами, со всем, что автор или авторы блога решают обсудить с широкой 
общественностью. Говоря о факторах коммуникативного прошлого и будущего, отме-
тим, что в анализируемом гипержанре блога образуется определенная жанровая цепочка: 
жанр поста (инициальный) → жанр комментария (реактивный). Фактор коммуникатив-
ного будущего в корпоративном блоге предполагает возникновение у адресата, который 
представлен массовой аудиторией Интернета, положительного отношения к сообщае-
мому в постах и к самой компании. Языковое вопрощение корпоративного блога, с од-
ной стороны, определяется особенностями корпоративной коммуникации как таковой и 
корпоративной культурой той или иной компании, а с другой стороны, особенностями 
коммуникации в сети Интернет.

Говоря о коммуникативных особенностях общения в рамках корпоративного блога, 
следует подчеркнуть, что профессиональная корпоративная коммуникация строится на 
основе профессионального этикета, однако общение в Интернете требует соблюдения и 
сетевого этикета. Каких-либо строгих рекомендаций на данный счет не существует, но 
уже достаточно широко распространились определенные правила взаимодействия поль-
зователей, так называемый сетикет, которого обязаны придерживаться все участники об-
щения в сети.

Корпоративная интернет-коммуникация обусловлена, в первую очередь, своей тема-
тической направленностью, однако фактор протекания в сети Интернет также оказывает 
на нее существенное воздействие. Эта особенность проявляется в выборе языковых еди-
ниц, в использовании экстралингвистических коммуникативных средств и т.д.
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Так, лексический состав электронной интернет-коммуникации, с одной стороны, 
характеризуется специальной профессиональной лексикой, а, с другой, в нем присут-
ствуют лексические единицы, характерные для общения в сети Интернет. Например, в 
корпоративном блоге наряду с разделами О компании, Наши партнеры и т.д. обязательно 
будут присутствовать разделы RSS, Календарь, Архив, обусловленные технологической 
спецификой данного коммуникативного сервиса.

Возможность вложения в электронный текст аудиовизуальной информации приво-
дит к переосмыслению, как традиционного понятия текста, так и методов его анализа. 
Структурной особенностью блога является то, что он совмещает в себе текст, аудио, ви-
део и фото, что просто необходимо учитывать при анализе текста блога. Таким обра-
зом, блог – это многоканальная (текстово-аудио-визуальная) форма представления ин-
формации Интернете. И вербальное содержание составляет лишь первый уровень его 
сверхсложной структуры. Безусловно, основное наполнение блога эксплицируется в 
первую очередь в его вербальном компоненте, невербальный же иллюстрирует и уси-
ливает воздействие информации, содержащейся в словесной форме. Однако необходимо 
учитывать, что невербальные компоненты часто несут самостоятельную информатив-
ную нагрузку, например, дополняя вербальную информацию или же выполняя фатичес-
кую функцию, влияя на восприятие этой информации читателем.

Таким образом, в корпоративном блоге информационное воздействие на адресата 
осуществляется с помощью основной текстовой информации, гиперссылок, баннерной 
рекламы, аудио-, видео – и/или графического оформления. Все вышеперечисленные со-
ставляющие оформления блогов несут определенную смысловую нагрузку и должны 
анализироваться в комплексе.
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БЛОГ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОРПОРАТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
У статті розглядаються жанрові та комунікативні особливості корпоративного 

блогу як гіпержанру корпоративної комунікації. Автори аналізують жанрову модель 
корпоративного блогу. Робиться висновок про те, що в рамках блогу здійснюється комп-
лексний інформаційний вплив на адресата, й усі складники блогу мають аналізуватися 
у комплексі.

Ключові слова: корпоративна комунікація, блог, корпоративний блог, гіпержанр.
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BLOG AS A TOOL OF CORPORATE COMMUNICATION
This article examines the genre and the communicative features of a corporate blog as a 

hyper-genre of corporate communication. The authors analyzes the genre model of a corporate 
blog. It is concluded that within the blog’s framework complex information infl uence is exerted 
on the addressee and its all components should be analyzed as a whole.
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ДО ПИТАННЯ СПЕЦИФІКИ ТУРЕЦЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ: 
ПРАГМАЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ

У статті досліджуються лінгвістичні особливості текстів турецької соціальної 
реклами, основні засади написання текстів, а також акцентується увага на основній 
частині рекламного тексту – заголовках-гаслах. 

Ключові слова: турецька соціальна реклама, лінгвістичні особливості тексту, за-
головки-лозунги.

 
Новітнє та глобалізоване сучасне турецьке суспільство характеризується неабиякою 

зацікавленістю до інформаційного простору. В період соціальних перетворень країни, в 
час новітніх технологій та глобалізації, універсальною та досить гармонійною у сфері 
ЗМІ та в інформаційному просторі загалом є реклама, що виступає потужним чинником 
впливу на суспільство з деякими елементами маніпуляції ним. Лінгвістичні особливості 
рекламних текстів безсумнівно відіграють важливу роль у дослідженні соціальної рекла-
ми, орієнтованої на привернення уваги до актуальних питань суспільства, його мораль-
них цінностей, актуалізацію проблем соціуму. Саме текст соціальної реклами створює 
настрій і образ, формує враження слухача, спостерігача чи слухача і сприяє подальшому 
розумінню тієї інформації, яку містить в собі соціальна реклама. Лінгвістичні особливос-
ті текстів соціальної реклами на підсвідомому рівні впливають на реципієнта, який пови-
нен зробити правильний висновок, прочитавши чи побачивши соціальну рекламу. Крім 
цього, важливість дослідження соціальної реклами саме з лінгвістичної точки зору по-
лягає в тому, що текст є дієвим способом зробити рекламний текст ефективним засобом 
впливу, привернути максимум уваги, зацікавити структурою, смисловим наповненням та 
досягти кінцевої мети сприйняття та розуміння реципієнтом всього повідомлення. 

Звертаючи увагу на те, що реклама – це не просто інформаційний месидж, а продукт 
високої творчості та відповідь на запит суспільства, можна стверджувати, що власне со-
ціальна реклама – це вид комунікації, орієнтований як на привернення уваги до актуаль-
них питань суспільства і його моральних цінностей, так і на актуалізацію проблем со-
ціуму. ЇЇ призначення – гуманізація суспільства, формування його моральних цінностей; 
її місія – зміна поведінкової моделі суспільства [3: 21].

Особливо актуальною на сучасному етапі розвитку людства є соціальна реклама, 
яка привертає увагу суспільства до початкових аксіом гідного існування, загальнолюд-
ських цінностей, питань культури, здоров’я та свідомого ставлення до себе та оточую-
чих. В свою чергу турецька соціальна реклама піднімає досить багато таких питань, про 
які варто знати широкому загалу. Актуальність саме нашої роботи полягає в тому, що 
текст турецької соціальної реклами з лінгвістичної точки зору не достатньо дослідже-
ний як українськими, так і зарубіжними науковцями. Однак, турецька соціальна реклама 
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виховує цивілізоване суспільство Туреччини в сучасному інформаційному просторі, в 
першу чергу за допомогою свого текстового наповнення. 

У запропонованому дослідженні розглядаються особливості текстів турецької со-
ціальної реклами; основні засади написання текстів, акцентуючи увагу передусім на 
першій прочитаній їх частині – заголовках-гаслах. Метою дослідження є визначення 
основних прийомів написання заголовків-гасел рекламних текстів турецького соціуму, 
аналіз заголовків-гасел соціальної реклами Туреччини, що звертається до нагальних со-
ціальних проблем турецького суспільства.

Соціальна реклама є предметом дослідження таких вчених: Д.Бекета, К.Еткіна, 
Л.Шиллера, Н. Ташюрека, Н.Сіленко О.Феофанова, С. Моріарті, С.Ісаєва, С.Овчиннікова, 
У.Уеллса, Ф. Ямана, Ш. Оздеміра.

Завданнями соціальної реклами – побудова іміджу країни, розв’язання соціальних 
проблем суспільства, вирішення економічних питань, досягнення більш гармонійних 
відносин в суспільстві, вирішення соціальних проблем, таких як: популяризація здоро-
вого способу життя, боротьба з бідністю, насильством, злочинністю, забрудненням до-
вкілля; залучення до участі в громадських організаціях, доброчинних акціях та ін. [3: 
22]. Беручи до уваги Туреччину, можна говорити про низку соціальних проблем, що 
склалися історично, так як країна пережила нелегкий шлях свого розвитку та становлен-
ня на світовій політичній арені. 

Однією з нагальних проблем турецького соціуму і досі вважається нерівність соці-
альних стосунків, нижчий статус жінок у детермінації державного і сімейного устрою. 
Турецьке суспільство, як і більшість суспільств світу, розвивалися за зразком чоловічої 
домінації, що породило прояви сексизму на всіх щаблях його функціонування. Проблему 
жіночої дискримінації у турецькому суспільстві досліджуюь такі науковці як: Г. Заган-
шина, Н. Ібрагімова, О. Андросович, С. Токаоглу та ін.. Зокрема Ф. Бенлі у своїй праці 
«Кожна жінка в Туреччині повинна бути почутою» піднімає питання змін у гендерних 
відносинах, зокрема у статусі жіноцтва [2].

Притримуючись традиції «чоловік усьому голова, тому жінка повинна підпорядко-
вуватись чоловіку» досить часто у турецьких сім’ях можна було спостерігати жорстокі 
прояви насильства над жінками. Більше того, за даними Головного Адміністративного 
Управління Туреччини, у глибинках турецьких сіл, де більшість турецького населення 
не мають якісної освіти, мають місце кричущі випадки вбивств жінок «за честь». Таке 
насилля над жінками проводиться абсолютно безпідставно і незаконно, воно збентежує 
не тільки світову громаду, а й все турецьке населення, яке характеризується своєю пост-
індустріальністю і сучасністю [5].

Вирішенню цієї першорядної проблеми сприяє соціальна реклама. Сотні брошур, 
плакатів аудіо- та відео записів сьогодні розповсюджують такі спілки як: Міністерство 
у справах сім’ї та соціальної політики (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı), Центр під-
тримки та захисту сім’ї (Aile Koruma ve destek merkezi), Асоціація у справах сім’ї та 
культурного суспільства (Kültür Toplum ve Aile Derneği), Центр моніторингу та профі-
лактики насильства (Şiddet Önleme ve İzleme merkezi). Наприклад, великої популярнос-
ті набула реклама, яка була випущена напередодні Міжнародного жіночого дня за під-
тримки Finansbank з гаслом «Anladıkça anlaşırız» «Зрозумівши порозуміємось». З лінг-
вістичної точки зору це гасло – це проста констатація факту, однак дивлячись глибше, 
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на підсвідомому рівні, спостерігачі цієї реклами вбачають у цьому тексті вже вирішення 
проблеми жіночої дискримінації, адже в будь якому випадку, як говорить ця соціальна 
реклама. «ми порозуміємось» [7].

 Також великою популярністю і до сьогодні користується реклама, що представилась 
аудиторії за підтримки компанії Філлі Боя (Filli Boya), основний текст якої спирається на 
гасло «Bu topraklarda kadının hakkı var!» «На цій землі у жінок теж є права!». Ця реклама 
виступає ствердженням, що повинне стосуватися кожного, з яким неможливо не погоди-
тися і яке повідомляє всім відому істину у вигідному для рекламного повідомлення трак-
туванні. Цей заголовок-гасло стверджує те, що реципієнт уже знає, але має повторити 
для себе за допомогою рекламного тексту. 

 Турецька соціальна реклама, що закликає осіб чоловічої статі поважати жінку в 
масштабному сенсі об’єднує окремих людей, в цьому випадку прекрасну половину люд-
ства, споживачів у суспільстві, допомагає їм відчути себе частиною одного цілого, зре-
штою є одним із важелів формування громадської думки, і найвиразнішим виконавцем 
цих її завдань.

Соціальна реклама має на меті поліпшити соціальні настрої в суспільстві, привер-
нути увагу до важливих тем, або навпаки – застерегти людей від певних дій. Тому со-
ціальна реклама не обов’язково несе позитивний заряд – дуже часто використовується 
кричуща, жахлива реклама, що лякає, але при цьому застерігає і є досить ефективною. 
Таку рекламу зазвичай продукує Турецький центр моніторингу наркотичної залежності 
та наркотичних речовин (Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme merkezi). 
Переглянувши кількадесят варіантів реклам цієї спілки ми дійшли до висновку, що ту-
рецьке суспільство дійсно потерпає від такої жахливої проблем як наркоманія. За даними 
Головного Адміністративного Управління Туреччини спостерігається велика кількість 
людей, які мають наркотичну залежність. Більше того, здавалося б неможливим, але нар-
команія зачепила навіть і дітей. Зафіксовані випадки вживання наркотиків серед учнів 
молодших класів [5]. Однією з досить впливових реклам Турецького центру моніторингу 
наркотичної залежності та наркотичних речовин є реклама. яка голосить «Mutluluğunuzu, 
özgürlüğünüzü, geleceğinizi ve hayatınızı uyuşturucu ile yok etmeyin» «Не вбивайте своє 
щастя, свободу, майбутнє та своє життя наркотиками», при цьому демонструючи жахли-
ву історію життя молодого юнака, який захопився наркотиками. Це гасло з лінгвістичної 
точки зору є застереженням, воно одразу демонструє можливі наслідки дій цільової ауди-
торії, а також своїм підтекстом застерігає починати вживання наркотичних речовин, які 
можуть повністю зіпсувати життя людини.

Проблема наркоманії хвилює всю турецьку громаду, тому зброєю боротьби проти 
наркоманії в турецькому суспільстві виступає соціальна реклама. Ще одним яскравим при-
кладом впливової реклами проти наркоманії можна вважати плакати з гаслами, які роз-
повсюджує Türkiye Kamusal Yönetim derneği (Асоціація корпоративного управління Ту-
реччини). Спілка використовує такі гасла як: «Kendini sevebilen, kendine inanan ve önem 
veren insandır» «Людина, яка по справжньому здатна любити себе, це людина, яка вірить 
в себе і цінує себе»; «Önce kafadan atmak lazım!» «Спочатку потрібно викинути з голови». 
Текст цих гасел передбачає тлумачення, перелік конкретних способів реалізації ідеї всієї 
реклами, тоді як заголовок уже налаштував реципієнта і заінтригував можливим, а голо-
вне – бажаним, результатом. Таким чином маємо інверсовану структуру, коли постановка 
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проблеми переноситься на задній план (або зовсім усувається, розуміється з контексту). 
Рекламний текст як єдине ціле в цьому випадку повністю залежить від формулювання за-
головку. Часто в таких конструкціях використовують форми повинності, які мотивують та 
закликають до певних дій або навпаки застерігають від небажаних вчинків.

Велику кількість суцільних реклам, що пов’язані зі шкідливими звичками у Туреч-
чині розповсюджує Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı (Міністерство охорони здоров’я 
Туреччини). Таким чином минулого 2015 року за підтримки Міністерства охорони 
здоров’я Туреччини на центральних каналах турецького телебачення відбулася акція, яка 
передбачала низку соціальних реклам, що транслювались з гаслом «Sigara Pişmanlıktır» 
«Тютюнопаління: каяття». На нашу думку. це гасло-ідіома, один зі способів викорис-
тання загальновідомих тверджень та сталих виразів. Це здійснюється через заміну пев-
них елементів, утвердження цінностей, апелювання до відомих асоціацій, розраховано 
на наявність фонових знань у реципієнта та подальше легке запам’ятовування фрази у 
заголовку. Під цим гаслом Міністерство охорони здоров’я Туреччини випустило низку 
реклам, у яких взяли участь реальні люди, які постраждали від шкідливої звички – тютю-
нопаління. Кожен з них коротко розповів свою сумну історію про те, як тютюнопаління 
буквально знищило їх життя, тому що деякі з них вже назавжди прикуті до інвалідного 
візка чи до балону з киснем [9].

Ще однією досить вагомою і на наш погляд актуальною соціальною проблемою у 
Туреччині є проблема автоаварій. Спираючись на офіційні дані Головного поліцейського 
управління Туреччини можна стверджувати, що автоаваріє є також однією із соціальних 
проблем турецького суспільства. В країні за 2015 рік сталося близько 168 тис. аварій, що 
привели до смертей пасажирів автомобілів [5]. Для боротьби з цією проблемою Голо-
вне поліцейське управління Туреччини випустило низку реклам, що упереджують водіїв 
про перевищення швидкості, водіння у нетверезому стані, сонливість за кермом та ін.. 
Нашу увагу привернуло гасло «Emniyet kemerini tak, hayata bağlı kal» «Пристебни ре-
мінь безпеки, продовжуй жити». На нашу думку. такий заголовок-гасло можна вважати 
комбінованим. Особливістю таких заголовків є поєднання одразу двох базових прийомів 
написання, а саме – ствердження та його наслідок. В такому випадку заголовок набуває 
більшої семантичної самостійності і є не лише преамбулою до розуміння основного тек-
сту подальшої реклами, а самодостатнім логічно завершеним твердженням. (посилання)

Спираючись на опрацьований теоретичний матеріал ми визначили, що текст лозун-
гів соціальної реклами є досить актуальним предметом наукового дослідження, оскіль-
ки вони зумовлені потребою сучасного турецького суспільства. На основі опрацьова-
ного практичного матеріалу можемо стверджувати, що лінгвістичні аспекти соціальної 
реклами у Туреччині широко впливають на осмислення та аналіз реклами реципієнтом 
загалом. Наше дослідження, яке розглядає мовний аспект турецької соціальної рекла-
ми, демонструє лінгвістичні особливості таких текстів, які ще не в повному обсязі 
вивчені як вітчизняними, так і зарубіжними дослідниками. Отже, на прикладі окремих 
заголовків соціальної реклами та на їх аналізі, можемо стверджувати, що заголовок-
гасло справді є незамінною та стрижневою частиною рекламного тексту. За умови кре-
ативного, логічного, вдалого написання заголовку, соціальна реклама може привернути 
максимум уваги і до постановки проблемного питання загалом, і до розкриття її за 
допомогою основного тексту.



339

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Агеєва В.П., Оксамитна С.М. Гендер і культура: – К.: Факт, 2001. – 224 с.
2. Бенли. Ф. Каждая женщина в Турции заслуживает права быть услышанной / Фатьма 

Бенли. – Режим доступа: :http://www.turkishnews.ru/interview/1208.html.
3. Божкова В.В., Прокопенко М.О. Реклама: особливості, визначення, класифікація. // 

Економіка та менеджмент : перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнародної на-
уково-практичної конференції, м. Суми, 22-24 червня 2012 року / за заг. ред. О. В. 
Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2012. – С. 21-22.

4. Имшинецкая И. Креатив в рекламе. / Имшинецкая И. – М. : РИП-холдинг, 2004. – 
32 с.

5. Emniyet Genel Müdürlüğü / Режим доступу: https://www.egm.gov.tr/Sayfalar/default.
aspx 

6. Emniyet Kemerini Tak, Hayata Bağlı Kal 2016 / Режим доступу: https://www.youtube.
com/watch?v=kkt5hmHb7Y0

7. Mart Anladıkça Anlaşırız Reklam Filmi 2016 / Режим доступу: https://www.youtube.
com/watch?v=p4KST-pd4kk

8. Özdemir Ş., F. Yaman Türkiye’de reklam ahlaki: sorunlar ve çözüm önerileri. – İstanbul, 
2015. – 418s. 

9. Sigara Pişmanlıktır – Koah Reklam Filmi 2016 / Режим доступу: https://www.youtube.
com/results?search_query=sigara+pi%C5%9Fmanl%C4%B1kt%C4%B1r

10. Tengilimoğlu D. Reklam ve reklamın tüketicilerin satın alma davranışları üzerindeki etki-
si: bir alan araştırması. – Ankara, 2010. – 225s.

Киричук У. И., студ. 5-го курса 
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев

К ВОПРОСУ СПЕЦИФИКИ ТУРЕЦКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ: 
ПРАГМАЛИГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В статье исследуются лингвистические особенности текстов турецкой социаль-
ной рекламы, основные принципы написания текстов. А также акцентируется внима-
ние на основной части рекламного текста – заголовках-лозунгах.

Ключевые слова: турецкая социальная реклама, лингвистические особенности тек-
ста, заголовки-лозунги.

Kirichuk U.I., 5th year student 
KNU, Kyiv

SPECIFICS ON THE ISSUE OF TURKEY SOCIAL ADVERTISING: 
LINGUISTIC ASPECT

The article investigates the linguistic features of the texts of the Turkish social advertising, 
the basic principles of writing texts. It also focuses on the main part of the advertising text-
titles, slogans.

Keywords: Turkish social advertising, the linguistic features of the text, slogans, headlines.



340

©   Асланова Б. Аслан гызы,  2016

УДК 816.03
Асланова Б. Аслан гызы, докторант 
БГУ, Баку, Азербайджан

СТРУКТУРНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РЕФОРМЫ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ

В конце 1980 – начале 1990-х годов в жизни телевидения Азербайджана, с одной 
стороны, осуществлялся прогресивный процесс формирования, с другой стороны – 
некоторые колебания, поскольку разрушить сформировавшиеся долгими десятилети-
ями стереотипы, внедренные различными способами в образ мышления людей, отда-
литься от принципов подчинения и свободно функционировать – процесс не слишком 
простой. В соответствие с указом, подписанным 15 июля 1990 года президентом 
СССР М.С.Горбачевым «О развитии и демократизации телерадиовещания в СССР», 
президент Азербайджана А. Муталлибов подписал указ о развитии телевещания в рес-
публике. Согласно указу, подписанному 12 марта 1991 г., Государственный комитет 
телевидения и радиовещания был переименован в компанию. В статье анализируются 
структурные и организационные реформы деятельности независимого азербайджан-
ского телевидения. Кроме того, исследуются особенности развития азербайджанского 
телевидения в 1990-1991 годы. 

Ключевые слова: Азербайджан, телевидение, программа, демократия, зритель, 
экран. 

В конце 1980 – начале 1990-х годов в жизни телевидения Азербайджана, с од-
ной стороны, происходил прогресивный процесс формирования, с другой стороны – 
некоторые колебания, поскольку разрушить сформировавшиеся долгими десятилетиями 
стереотипы, внедренные различными способами в образ мышления людей, отдалиться 
от принципов подчинения и свободно функционировать – процесс не слишком простой. 
До начала агрессии Армении против Азербайджана в области радио и телевидения были 
предприняты важные шаги и была проделана вся необходимая работа в этом направ-
лении. Продолжая подобный вектор развития, телевидение Азербайджана занимало бы 
важную позицию в пространстве СССР. Но, к сожалению, в 1988-1989 годах ситуация 
изменилась в худшую сторону. Карабахская проблема, борьба за свободу, хаос, образо-
вавшиеся в результате падения советского режима, частая смена политической власти 
оказала влияние на жизнь республики в целом, и так же привела к упадку телевидения. 
В следствие этого, телевидение Азербайджана стало развиваться медленно. Но именно в 
этот период государственное телевидение вышло из под советского влияния и вступило 
в эру независимого развития. Переходным этапом стал указ, подписанный 15 июля 1990 
года. Указ, подписанный президентом СССР М.С.Горбачевым «О развитии и демократи-
зации телерадиовещания в СССР» заложил основы независимого развития телевидения, 
как в бывших советских республиках, так и в Азербайджане. В данном указе впервые 
были расширены юридические полномочия региональных теле-радио- комитетов, 
была определена необходимость принятия закона о телерадиовещании. В соответствии 
с данным указом, президент Азербайджана А. Муталлибов подписал указ о развитии 
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телевизионного вещания в республике. Согласно указу, подписанному 12 марта 1991 
года, статус Государственного комитета телевидения и радиовещания был переименован 
в компанию. Затем главой государства, согласно указу № 207 от 25 апреля 1991 года, был 
утвержден новый Устав компании. Согласно его решению, Гейсар Халилов был осво-
божден от занимаемой должности председателя Государственного комитета телевиде-
ния и радиовещания и назначен председателем Государственной телерадиовещательной 
компании. Однако, в документе, наряду с вопросами о председателе компании, также 
отмечалось создание коллегиального органа. Впервые в истории азербайджанского теле-
видения созданный совет программного контроля предусматривал наличие 11 человек в 
своем составе. Согласно решению, в этот совет было рекомендовано привлечь предста-
вителей различных общественных и политических партий. А список членов совета про-
граммного контроля должен был утвердить президент республики. Создание программ-
но-контрольного совета говорило об осуществлении демократических форм управления 
на телевидении Азербайджана. А это было важным фактором для азербайджанского те-
левидения, которое все еще продолжало оставаться частью советского. Таким образом, 
принятое 12 марта 1991 года решение дало возможность телекомпании свободно опред-
елить свою структуру в соответствии с творческой и производственной деятельностью.

Наряду со многими другими сторонами, характеризующими период независимости 
азербайджанского телевидения, в эти годы особое внимание привлекают частые смены 
руководства телеканала. Нестабильность политической ситуации в Азербайджане в на-
чале 1990 годов приводила к ограничению пребывания на своем посту руководителей 
телевидения. Как только к власти приходили новые силы, на телевидение назначался 
новый председатель. И каждый новый председатель, считая деятельность своего пред-
шественника неудачным, в первую очередь стремился создать свою команду и ввести 
изменении. Таким образом, в период с 1990-1996 годы руководство телевидения меня-
лось 6 раз. После 1 года деятельности Гейсер Халилова, его заменил Мамед Мурад. В 
1992 году азербайджанским телевидением руководил Эльшад Гулиев, в 1992-1993 годы – 
Мамед Исмаил, а в 1993-1996 годы руководителем был Бабек Мамедов. Наконец, в 1996-
2006 годах национальное телевидение возглавил Низами Худиев. Последнее десятилетие 
в развитии азербайджанского телевидения считается самым слабым периодом. В целом, 
в большинстве случаев неудачные действия руководства телеканала в 1990-2006 годы 
были связаны с отсутствием у руководителей профессиональных навыков. В то же вре-
мя, напряженная политическая ситуация влияла и на развитие телевидения. Этот его пе-
риод считался самым тяжелым. Происходящие события оказывали негативное влияние 
на деятельность творческого коллектива, и в итоге, через экран негативно влияло и на 
зрителей. Все это было обусловлено беспорядками, произошедшими в начале периода 
независимости, политических игр, а также личным влиянием отдельных политических 
сил на телевидение.

Однако, несмотря на все это, в начале 1990 годов прошлого века наблюдались и 
позитивные изменения в деятельности телевидения Азербайджана. Самые решающие 
моменты были связаны с первыми решениями телевидения в период независимости, 
предпринятые демократическими силами в период мартовских событий 1991 года, кро-
вавого января 1990 года. После Г.Халилова, в конце 1991 года председателем стал поэт-
публицист Мамед Мурад, и его политические реформы оказали огромное влияние на 
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деятельность телевидения Азербайджана. Сотрудник телекомпании в тот период, теле-
журналист Г. Магерамли характеризует эти реформы следующим образом: 
1. были проведены серьезные структурные и кадровые изменения в компании;
2. были приостановлены передачи, носящие агитационно-пропагандистский характер 

социализма;
3. были заменены 20-30 минутные примитивные передачи на тему промышленности, 

сельского хозяйства, строительства на более крупноформатные передачи; 
4. дикторы были заменены журналистами-ведущими;
5. были созданы студии вместо неуместных для телевидения редакций. 

Таким образом, принятый в 1991 году акт о независимости стал причиной коренного 
изменения деятельности телевидения. В частности, важные изменения произошли в об-
ласти информации, занимающей особое место в деятельности телевидения. В сентябре 
того же года были объединены различные отделы и редакции, выполняющие оператив-
но-информационную функцию телевидения, и была создана «Информационная» студия. 
Этот шаг преследовал цель предотвратить «информационный разгром» на экране. Затем 
был переименован основной информационный выпуск. Начиная с 23 сентября, долгие 
годы транслируемая программа «Экран дня» была переименована на «24 часа». И с тех 
пор, как было отмечено выше, дикторов на телевидении заменили журналистами. Таким 
образом, журналисты, которые готовили все закадровые материалы, стали появляться 
в эфире. Однако, опыт показал нежизнеспособность этой политики на тот момент. Об-
раз грамотных журналистов, долгие годы работающих за кадром, не смог удовлетворить 
зрителей и вызвал недовольство. Находясь долгие годы за кадром, не сумев побороть 
волнение перед камерой, журналистам не хватало искренности, актерского мастерства, 
дикции и других дикторских умений Вместе с тем, были и успешные журналисты, сумев-
шие войти в образ ведущих национального телевидения (Гулу Магерамли, Сагиб Алыев, 
Севиндж Осман гызы, Телли Пенах гызы и другие). В Азербайджане на протяжении 
многих лет именно дикторам было поручено общение со зрителем, а журналисты нахо-
дились вдали от экрана, и формирование общения между журналистом и зрителем было 
невозможно. Журналисты постоянно оставались за кадром, не пробовали себя в эфире, 
с ними не проходили надлежащую подготовку. Руководство телевидения не создавало 
никаких условий для подготовки журналистов для выхода в эфир. Одной из причин было 
то, что руководство полностью контролировало связь между диктором и зрителями. И это 
было частью политики представителей советской власти. Но время показало, что незави-
симо от знания и умения, ведущему на телевидение тоже был необходим опыт эфира. К 
примеру, телекомпания ANS на сегодняшний день готовит ведущие информационные 
выпуски в прямом эфире. Журналисты, выступая в качестве корреспондентов, при-
обретают опыт и вскоре выступают в качестве ведущего на телевидение. Поначалу 
имелись определенные недостатки, но затем большинство из них сформировались как 
успешные специалисты. Естественно, при этом учитывалось отсутствие физических 
недостатков, и необходимо было пройти определенные подготовительные курсы. 

Таким образом, вышеуказанные неудачные условия в 1991 году на азербайджан-
ском телевидении оттянули процесс ликвидации института дикторов. После неудач-
ного эксперимента, журналистов в эфире снова заменили дикторами. А информаци-
онную программу переименовали в «День». Эта программа ежедневно в одно и то же 
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время выходила в эфир до 1996 года, когда председателем назначили Низами Худиева. 
Это программа знакомила зрителей с общественно-политической, экономической и 
культурной жизнью страны, передавала основные события, происходящие в мире. 

Таким образом, в 1991 году в Азербайджане были предприняты важные шаги на 
пути демократизации телевидения: дикторы были заменены ведущими-журналистами. 
Этот неудачный эксперимент, по сути, заложил основу для более успешных дальнейших 
шагов на этом поприще. В будущем подготовка профессиональных ведущих стала необ-
ходимой. В то же время телевидение Азербайджана вывело на экран немало талантливых 
журналистов. И, наконец, зритель увидел, что журналист, в отличие от диктора, произво-
дит интересное и убедительное впечатление.

Начиная с октября 1991 года, в эфире азербайджанского телевидения были 
представлены программы, подготовленные студией «KL 215». Творческой группе «KL 
215», действующей как независимая экспериментальная студия, с первых дней уда-
лось создать резонанс среди аудитории своим объективным отношением кактуальным 
вопросам, смелыми комментариями относительно запрещенных политических сфер, 
интересными формами и выбором тем. Новые образы успешных ведущих бывших дик-
торов Наргиз Джалилова, Улькер Гулиевой вызывали большой интерес у зрителей. Дея-
тельность студии «KL 215» стала одним из важных показателей демократической среды 
и творческого развития на телевидение начала 1990-х годов.

26 ноября 1991 года в эфире национального телевидения был заложен фундамент 
сегодняшнего независимого телевидения ANS. При подготовке «Azərbaycan Nyus 
Servis» стал выходить в эфир информационный выпуск «Хеберчи» (Вестник). 15 ми-
нутная программа Миршахин Агаева вызвала «демократический взрыв» на телевиде-
ние Азербайджана своими резкими высказываниями, оперативностью, стилем изложе-
ния, игрой слов. 

В этот период, в следствии агрессии Армении против Азербайджана, на телевиде-
ние стали необъективно освещать события, происходящие на фронте, возможно, мно-
гие факты искажались для поддержки национального духа населения Азербайджана. В 
частности, 20 ноября того же года телевидение скрывало от зрителей многие факты: 
большой трагедии – подрыв вертолета с государственными деятели и журналистами ар-
мянскими боевиками потряс доверие зрителей. Правительство, побоявшись националь-
но-освободительного движения, полностью ограничило функции телевидения. Зритель 
находился в «информационной блокаде». Азербайджанский зритель, находящийся в та-
кой напряженной общественно-политической и беспристрастной ситуации, нуждался в 
точной объективной информации. Именно в это время вышла в эфир передача «Хебер-
чи» (Вестник), которая передавала «все как есть». Информационный выпуск программы 
отличался от предыдущих уже с первого дня трансляции. В частности, подготовленные 
оперативные, аналитические и информационные сюжеты с фронтовых регионов отлича-
лись реальностью. В прессе, а также в эфире ANS это телевидение называют «первым 
независимым телеканалом» и его зарождение исчисляется с 1991 года. Однако следует 
учесть, что за этот период «Азербайджан Ньюс Сервис» осуществляла свое вещание в 
эфире азербайджанского телевидения, так же как студия «KL 215». «Азербайджан Ньюс 
Сервис» в этот период не функционировал как телеканал. Первый независимый теле-
канал BMTİ вышел в эфир в 1993 году. Несмотря на то, что 9 марта 1992 года было 
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основано независимое вещание ANS, это телевидение лишь в 1994 году начало веща-
ние как отдельный независимый телевизионный канал. 

Телевидение играет большую роль в формировании мировоззрения и художе-
ственного вкуса и вначале 1990-х годов оставалось основным информатором, автором 
оперативных новостей. В 1991 году 99.1% населения республики имело возможность 
смотреть передачи по телевидению. Функционировало 18 радиотелевизионных прием-
ников и 135 – маломощных передающих телевизионных станций. В этот период мест-
ное телевидение транслировало программы в течение 10 часов дня. Наряду с азербай-
джанским телевидением, на территории республики также транслировались программы 
I и II всесоюзного телевидения. Некоторые московские передачи транслировались в 
определенных программах азербайджанского телевидения. К примеру, 5 дней в неделю 
с 7:30 до 10:00 часов из Москвы транслировалась программа «Утро». Это было связано 
с тем, что на азербайджанском телевидении еще не была сформирована утренняя про-
грамма. В это время продолжалась трансляция международных передач: кинозал «Ре-
тро», литературный альманах «Баяты», «Телевизионная школа для учителей шахмат», 
для школьников – «Гюнеш» (Солнце), передачи «Елькян» (Парус), а так же «Багчылыг» 
(Садоводство), «Гитяляр, хадисяляр» (Континенты, события). На телевидение готовили 
передачи «Сеяхет» (Путешествие), «Гянджлиин сеси» (Голос молодости), «Кендимизин 
гайгылары» (Деревенские заботы), «Габагджил теджрубе мектеби» (Школа передового 
опыта), «Базар мунасибетлери: проблемляр, перспективляр» (Рыночные отношения: 
проблемы, перспективы), «Эмекташлыг» (Сотрудничество), «Махны ганадларында» (На 
крыльях песни), «Сенет йолларында» (На пути к творчеству), «Палитра» и т.д. Одной из 
привлекающих внимание передач 1991 года были «Ответы на вопросы телезрителей». В 
передаче министры и находящиеся в их подчинении ответственные работники отвечали 
на письма, телеграммы и вопросы зрителей по телефону. Вопросы принимались сотруд-
никами, сидящими позади гостей в прямом эфире. 

В 1991 году наблюдались интересные новшества в кино и на телевидении. К при-
меру, в этот период начался показ первых турецких фильмов на национальном телевиде-
нии. Привлекает внимание телевизионная программа от 19 мая 1991 года: 

22:45 – Художественный фильм «Сурая» (Подарок турецкого телевидения).
Следует отметить, что в годы независимости турецкое телевидение оказало помощь 

азербайджанскому по многим вопросам. В этот период наблюдалась независимая тран-
сляция не только турецких фильмов, но и зарубежных передач (Америка, Франция и т.д.). 
Начиная с сентября того же года, уже на телевидении началась трансляция иностранных 
фильмов без предварительного объявления. И это было новшеством лишь для зрителей, 
смотрящих зарубежные фильмы в кинозале «Ретро». 

Таким образом, параллельно со структурными и организационными изменениями, в 
начале 1990 годов творческие поиски продолжались на телевидение. 

Начиная с 1992 года, 7 мая – день традиционного Радио – был переименован в 
день Национального телевидения и радио. Этот исторический день изобретения радио 
русским ученым А. Поповым долгие годы отмечался как праздничный день в Азер-
байджане, как и других союзных республиках. Национальное телевидение Азербай-
джана после обретения независимости восстановило свой исторический праздник. 
Начиная с 6 ноября 1992 года, то есть первый день трансляции радио, отмечается как 
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день Национального телевидения и радио Азербайджана. Это событие имело важное 
значение для страны, поскольку до 1990 года в Азербайджане был один телевизионный 
стандарт: советское телевидение, пропагандирующее социалистический режим. 
Это телевидение занималось формированием единого советского народа. Начиная 
с 1992 года, Азербайджанское телевидение стало независимым телевидением, а не 
«провинциальным экраном» советской империи.

После распада Государственной телерадиовещательной системы СССР, повысилась 
хозяйственная и финансовая независимость Азербайджанского телевидения. «Производ-
ственно-Техническое Объединение» «Телерадиопрограмма», находящееся в подчинении 
у компании на основе хозяйственного расчета, с 1 июля 1992 года по решению коллегии 
на бюджетной основе объединилось с Государственной телерадиовещательной компа-
нией. В этот период в структуре Государственной телевизионной и радиовещательной 
компании по-прежнему использовались студийные формы. На телевидении уже действо-
вало 6 студий:

1. Студия информационных и общественно-политических программ;
2. Студия литературно-художественных и музыкальных программ; 
3. Студия детских, молодежных, учебных и просветительских программ;
4. Студия «Здравствуйте»;
5. Студия «Баку»;
6. Студия «Эксперимент-215 КL»;
7. Студия художественных программ.
В 33 номере газеты «Экран-эфир» от 14 августа 1992 года были опубликованы 

результаты опроса, проведенного среди населения. Опрос, проведенный в июле того же 
года центром социологических исследований «Эль-Оба» (Земля), вызывает большой ин-
терес. Этот опрос дает представление об образе зрителей того времени. По результатам 
опроса, проведенного среди 300 респондентов, телезрители в основном хотели бы видеть 
передачи на патриотические, морально-психологические, музыкальные темы. В опросе 
подчеркивается важность привлечения интеллектуальных журналистов, корреспонден-
тов; необходимость подвергать жесткой цензуре репортажи с фронта, регулярная тран-
сляция телевизионных передач независимых тюркских государств, в то же время, тран-
сляция государственных телевизионных программ в тюркских странах. Респонденты 
также осудили создание условий для проявления личных отношений на экране. Все это 
ясно отражает напряженную картину азербайджанского телевидения в период 1992 года. 
При этом ясно прослеживается факт постепенной политизации телевидения. 
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СТРУКТУРНІ Й ОРГАНІЗАЦІЙНІ РЕФОРМИ НА ТЕЛЕБАЧЕННІ 
У кінці 1980 – початку 1990-х років на телебаченні Азербайджану, з одного боку, від-

бувався прогресивний процес його формування, а з іншого боку, – певні хитання, оскільки 
руйнування десятиріччями сформованих стереотипів, які вкорінювались різними способа-
ми в образ мислення, і відхід від принципів підкорення і вільне функціонування – процес не 
занадто простий. У відповідності до указу, підписаного 15 липня 1990 року президентом 
СРСР М. Горбачовим «Про розвиток і демократизацію телебачення і радіомовлення в 
СРСР», президент А. Муталлібов підписав указ про розвиток телебачення в республіці. 
Згідно указу, підписаному 12 березня 1991 р., Державний комітет телебачення і радіо-
мовлення було перейменовано на компанію. У статті аналізуються структурні і орга-
нізаційні реформи діяльності незалежного азербайджанського телебачення. Крім того, 
досліджуються особливості розвитку азербайджанського телебачення в 1990-1991 рр. 

Ключові слова: Азербайджан, телебачення, програма, демократія, глядач, екран. 
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STRUCTURAL AND ORGANIZATIONAL REFORMS ON THE AZERBAIJANI 
TELEVISION

At the end of the 80’s and the beginning of the 90’s there was a period of development 
on the one side, and a period of hesitation in the history of the Azerbaijani television. Be-
cause it was not easy to throw away stereotype mode of thinking which had been forming 
for decades by various means impacting human brains. In accordance with the decree “On 
democratization and development of TV and radio broadcasting in the USSR” signed by 
Mikhael Gorbachov, the president of the USSR, Ayaz Mutallibov, the president of Azerbai-
jan, signed the analogious decree on March 12, 1991. According to the decree, the state 
committee of TV and radio broadcasting was transformed into a company.

Tha author analyses the structural and organizational reforms on the Azerbaijani televi-
sion which took place in the given period in the history of the activity of the Azerbaijani TV. 
The peculiarities of the development of the Azerbaijani TV in 1990 – 1991 are also investigated.

Key words: Azerbaijan, television, program, democracy, screen, viewer.
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СТИЛИСТИКА УКРАИНСКИХ СМИ В ПЕРИОД ОСТРОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО 
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

  
 В статье рассматриваются лексические и стилистические особенности 

русскоязычных украинских СМИ в период острого политического и экономического кри-
зиса. Наиболее яркими чертами представляются расширение и активизация военной 
лексики, появление неологизмов и аббревиатур.

Ключевые слова: словарный запас, расширение, активизация, военная лексика, 
аббревиатуры, одесские СМИ. 

 
 Русский язык в современном мире имеет почетную характеристику высокоразвитого 

литературного языка. Имея престижный статус языка международного и межгосудар-
ственного общения, он является одновременно языком мировой культуры и науки. С дру-
гой стороны, язык является зеркалом современного общества. 

Пожалуй, нигде более нет такой тесной связи языка с жизнью, как в массмедиа. Язык 
СМИ – это лакмусовая бумажка, своеобразный тест состояния самого языка [Аветисян 
2002: 81]. Массовая коммуникация, обязанная своим развитием в современном обществе 
ряду технических завоеваний, широко отражает сложные формы речевого общения и вза-
имодействия, а также и структурные своеобразия того общества, в котором оно осущест-
вляется. Именно этим и определяются основные особенности языка СМИ. Эти тенден-
ции обусловлены прямой и открытой авторской оценочностью события, своеобразным 
характером использования языковых средств, разнообразием жанров. Язык массмедиа 
обращен к массовому читателю, пользователю Интернета, ориентируется на его речевые 
навыки и поэтому консервативен, и в то же время он характеризуется легкой проницае-
мостью. Язык СМИ является посредником между живой речью и литературным языком. 

Украинские средства массовой информации отражают реалии современной Украины 
«от прямых участников политического процесса до опосредованных украинских 
фольклорных, культурных и литературных аллюзий» [Озерова 2002: 2]. Бесспорно, се-
годня средства массовой информации во многом определяют языковую политику. Имея 
высокий престиж и самые современные средства распространения, язык СМИ играет 
в обществе роль своеобразной модели национального языка, и что особенно важно, он 
активно воздействует на литературную норму, языковые вкусы и предпочтения. 

Резкие перемены и катаклизмы в общественной и политической жизни Украины по-
следних лет спровоцировали определенную нестабильность лексической и стилистичес-
кой систем русского языка. Необходимо отметить, что особенно яркие и весомые изме-
нения в языке средств массовой информации происходили и происходят в начале ХХІ ст. 
Поскольку, как справедливо отмечает украинская исследовательница Т.В.Кузнецова, 
«особое значение СМИ приобретают в кризисные, переломные моменты эпохи, ког-
да в обществе происходят процессы трансформации/деформации социально важных 
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ценностей, вытеснение общечеловеческих доминант на нижние ступени ценностной 
шкалы» [Кузнецова 2012: 140]. 

А так как Украина за последнее десятилетие превзошла все европейские страны по 
количеству политических, экономических и локальных конфликтов, то все эти процессы 
и особенности проявились и проявляются особенно ярко, а порой и брутально. Сложно 
не согласиться с обоснованным утверждением известного лингвиста И.Стернина, что 
«изменилось коммуникативное ядро русского лексикона» [Стернин 2000: 15].

Наблюдения за языком русскоязычных украинских СМИ последних двух лет позволя-
ют говорить, прежде всего, о значительном расширении и увеличении словарного запаса. 

В связи с военным конфликтом на востоке Украины в массмедиа активно вошел 
целый пласт военной лексики: стрелковое оружие, системы залпового огня, танки, 
бронетехника, мины, гранаты, бойцы, бронежилеты, война, блокпосты, артобстрелы, 
пленные и т.д. Не менее частотно используются лексика, которая уже вышла из упо-
требления и считалась архаичной: коктейль Молотова, ополченцы, землянка, буржуйка 
и т.п. Военная лексика звучит ежедневно во всех новостных программах центральных 
каналов, которые начинаются, как правило, сводкой из зоны конфликта.

Один из ведущих украинских каналов провел соцопрос детей восточного региона 
Украины накануне конфликта и в разгар военных действий. Детям младшего школьного 
возраста задавали один и тот же вопрос: что такое бомбежка? И если в конце 2012 года 
детвора пожимала плечами или давала забавные ответы, то уже в середине 2013 года те 
же участники опроса отвечали со всей серьезностью на тот же вопрос, поражая зрителей 
и слушателей недетской мудростью и ужасом своих ответов.

Широким потоком в украинские СМИ вошел огромный пласт лексики, характер-
ной только для массмедиа стран, в которых происходят военные и межнациональные 
конфликты. Приведу наиболее яркие и частотные примеры: оккупированная террито-
рия, мобилизация, беженцы, переселенцы, раненые, пострадавшие, убитые, взрывы, ак-
тивизация военных действий, потери, гуманитарная помощь, агрессор, сепаратисты, 
боевики, наемники, груз 200, наблюдатели миссии ОБСЕ, волонтеры и т.д. Эта лексика, 
в отличие от военной терминологии, появляется не только на центральных каналах, но 
и в региональных, а также в электронных СМИ. В качестве примера приведу несколько 
заголовков репортажей и статей: «Очередной борт с раненными в зоне АТО прибыл в 
Одессу», «Закарпатский регион принял более 500 семей беженцев из Донбасса», «Харь-
ковская мэрия выделила переселенцам из Донбасса материальную помощь», «Украин-
ские волонтеры готовят новогодние подарки для бойцов АТО», «Германия изготовит 
современные протезы для раненых бойцов Украины».

Анализируя лексические процессы в украинских СМИ последних лет, следует оста-
новиться на появлении новых аббревиатур в массмедийном пространстве. Их не так 
много: ДНР – Донецкая народная республика, ЛНР – Луганская народная республика и 
АТО. Последняя аббревиатура заслуживает особого внимания. 

Итак, АТО – антитеррористическая операция, официальное наименование властями 
Украины вооруженного конфликта на востоке Украины. Что такое АТО, в стране узна-
ли после заявления депутата Верховного Совета Геннадия Москаля о том, что бывший 
руководитель СБУ планировал АТО для зачистки Майдана. Сейчас же это слово имеет 
для украинцев совершенно иной смысл и ассоциируется с большой бедой. Особенно это 
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почувствовали жители восточных областей. Если говорить о четком и точном опред-
елении слова АТО, то аббревиатура расшифровывается как антитеррористическая опе-
рация. Иначе говоря, подразумевается комплекс мер и методов, направленных на пред-
отвращение или пресечение террористических актов в определенной местности или ре-
гионе. Однако по прошествии 7-8 месяцев политологи выразили сомнение в уместности 
именно этого названия как определения трагических событий на востоке Украины. Не 
может столь долго продолжаться операция, в которой задействованы с обеих сторон тя-
желая военная техника и большое количество участников. В обиход вошли слова военный 
конфликт и война. И тем не менее аббревиатура АТО стала активной, вошла в лексикон 
современных украинских СМИ и используется в составе частотных устойчивых слово-
сочетаний как, например, зона АТО, участник АТО, погибшие и раненные в АТО, штаб 
АТО. Следует также отметить устойчивые эпитеты к слову война. Политологи и обозре-
ватели не могут прийти к единству, какая же война идет на востоке страны. Мы читаем и 
слышим: гражданская война, гибридная война, захватническая война, межэтническая 
война, необъявленная война, внутренняя война и т.д. И сегодня руководство страны не 
пришло к единому мнению, как определять трагические события, происходящие в тече-
ние уже более двух лет на Донбассе. 

Говоря о неологизмах, вошедших в украинские СМИ, необходимо остановиться 
на слове киборг. В «Современном словаре иностранных слов» это понятие толкуется 
как воин-робот. В Украине киборгами назвали бойцов, которые защищали и вели бои 
за Донецкий аэропорт им. Прокофьева. Отчасти это название появилось потому, что 
многие из них воевали в бронежилетах с высокими воротниками и в защитных очках-
сферах. Кроме того, они держались довольно долго, противоборствуя со значительно 
превышающими их по численности вооруженными формированиями ДНР. В украин-
ских средствах массовой информации слово киборг в последнее время стало синонимом 
таких понятий, как герой и патриот.

Поскольку последние несколько лет отмечены в Украине не только конфликтом на 
востоке страны, но и глубоким политическим и экономическим кризисом, естествен-
но, что лексикон украинских СМИ наполнен политической лексикой и словами, активно 
входящими в речевое обращение в период экономической нестабильности.

Относительно политической лексики необходимо отметить частотность и актив-
ность таких слов, как выборы, перевыборы, импичмент, Конституция, реформы, Евро-
союз, еврозона, политическая нестабильность люстрация и т.д. Новых слов в украин-
ских средствах массовой информации не столь много, однако они яркие и своеобразные, 
например, ленинопад (снесение памятников Ленину) и декоммунизация. И если слово 
ленинопад уже теряет свою активность в СМИ, то декоммунизация по-прежнему часто 
встречается и в прессе, и во многочисленных политических ток-шоу на центральных 
и региональных каналах. В качестве примера можно привести несколько заголовков 
газетных и электронных статей: «Со щита на памятнике «Родина-мать» в Киеве де-
монтируют герб СССР», «Город Ильичевск не желает менять свое название», «Более 
40 населенных пунктов в Одесской области переименуют в процессе декоммунизации», 
«В Кировограде состоялся митинг противников декоммунизации», «Декоммунизация 
по-стахановски». 
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Острые экономические проблемы по-прежнему являются одной из ведущих тем 
массмедиа, так как, по мнению европейских и украинских экспертов и экономистов, кри-
зис в стране продолжает углубляться: растет инфляция, реформы идут крайне медленно, 
народ нищает. Средства массовой информации насыщены словами инфляция, очередной 
виток подъема цен, увеличение тарифов на коммунальные услуги, резкое снижение уров-
ня жизни, рост доллара и евро, транзитная война и т.д. Украинские СМИ изобилуют 
словами взятка, экономические преступления, коррупция, Международный валютный 
фонд, очередной транш от МВФ. В заголовках статей и репортажей эта лексика стала 
весьма частотной, например, «Еще один чиновник Одесской области уличен во взятке», 
«Реформы в Украине скорее мертвы», «В отношении бывшего сотрудника Киевской 
мэрии возбуждено уголовное дело по коррупции», «За экономические преступления под 
домашний арест взят бывший депутат Верховной Рады».

Анализируя украинские СМИ, нельзя не остановиться на особенностях одесских 
массмедиа. Известный русский журналист ХІХ ст. Вл.Дорошевич назвал одесский язык 
восьмым чудом света. Язык Одессы многофункционален. Прежде всего, он обладает 
неоспоримым ироническим эффектом уже по способу словообразования. Именно этой его 
особенностью всегда блестяще пользовались одесские журналисты, многие из которых 
впоследствии стали известными писателями – Бабель, Ильф и Петров, Паустовский и др.

Ирония и сарказм в той или иной степени всегда были характерны для одесских 
СМИ. В качестве примера можно привести заголовки статей одесских печатных и 
электронных массмедиа. Характеризуя небывалый обильный снегопад, одна из одес-
ских газет вынесла в заголовок вопрос «Ну и как вам такая зима?», другая, реагируя на 
участившиеся пожары офисов и ресторанов в городе, выносит такой вердикт в обозре-
нии: «Если в Одессе что-то горит – значит это кому-то нужно»; анализируя борьбу 
с коррупцией одесского губернатора Михаила Саакашвили, одна из электронных газет 
озаглавила свой репортаж фразой одесского чиновника «Сажать и сажать, не дожи-
даясь весны». Естественно, что речь идет не о начале посевной кампании, а о реши-
тельной борьбе со взяточничеством. Журналист «КП» в Украине» в одесском выпуске, 
описывая очередной громкий конфликт в Верховной Раде, отметил, что «депутат Барна 
подхватил Яценюка за филейные части и понес…». Сложно сказать, чего в этой фразе 
больше – иронии или чисто одесского юмора. Конечно, было бы ошибочно утверждать, 
что одесские СМИ пестрят лишь юмором, иронией и сарказмом. Как и все украинские 
массмедиа, они отражают сложные и противоречивые процессы, происходящие в стране, 
уделяя при этом все же основное внимание событиям в городе и области. Так, например, 
взрывы в офисах волонтеров, военкоматах, банках и жилых домах, третирующие одесси-
тов в течение всего 2015 года, широко освещались во всех одесских СМИ. Практически 
еженедельно со страниц не сходили подробные репортажи о драматических событиях в 
разных уголках Одессы. К счастью, от прогремевших многочисленных взрывов не по-
гибли и не пострадали люди. И после очередного теракта в жилом доме в центре города 
журналист, проживающий в соседней квартире, охарактеризовал драматическое событие 
так: «У нас все в порядке: нанесен лишь материальный ущерб, ни врач, ни гробовщик нам 
не понадобились…». Эта горькая шутка была подхвачена всеми одесскими СМИ и на 
следующий день уже «гуляла» по городу. 
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Завершая краткий анализ русскоязычных украинских СМИ, необходимо отметить 
и такую важную их особенность, о которой писала Т. Кузнецова. « К сожалению, – 
констатирует автор, – современные массмедийные сообщения превратились в сводки 
негативных новостей, которые переполнили теле-,радиоэфир, Интернет, прессу» [Кузне-
цова 2012: 143]. За последние годы ситуация еще более обострилась: украинские СМИ 
ежедневно утверждают, что мир просто обезумел и все летит в пропасть. Аргументом 
могут служить заголовки статей «КП» в Украине» за последние две недели 2015 года: 
«Херсон на пороге гражданской войны», «Сейчас лютует вирус, вызвавший 100 лет 
назад легендарную “испанкy”», «Как вести себя в условиях повышенной опасности?», 
«Люди надеются на мир, но чуда не ждут», «Экономические итоги 2015: с космической 
инфляцией, но без веерных отключений», «Даже самые отчаянные волонтеры боялись 
к нам ездить», «Жильцы дома проснулись от жуткого скрежета, а потом завыли со-
баки».. Следует отметить, что эти заголовки вынесены на первые страницы наиболее 
популярной в стране газеты и выделены крупным красным шрифтом. Таким образом, 
можно утверждать, что украинские СМИ ежедневно и ежечасно обрушивают на моих 
соотечественников массу негативной информации, убеждая, что ничего позитивного в 
стране не происходит, да и будущее не сулит украинцам ничего хорошего.

Итак, проанализированные выше черты русскоязычных украинских СМИ определяют 
специфику и особенности русского языка в Украине. А принимая во внимание бурные 
процессы, происходящие практически во всех регионах страны, сегодня крайне сложно 
согласиться с предположением российского ученого И.Стернина, что «в течение двух-трех 
ближайших лет русский язык ожидает период стабилизации» [Стернин 2000: 16].
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 СТИЛІСТИКА УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ У ДОБУ ГОСТРОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ТА 
ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

 У статті розглядаються лексичні на стилістичні особливості російськомовних 
українських ЗМІ у добу гострої політичної та економічної кризи. Найбільш яскравими 
рисами виявляються розширення й активізація військової лексики, поява неологізмів та 
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THE STYLЕ OF THE UKRAINIAN MEDIA DURING THE PERIOD OF ACUTE 
POLITIСAL  AND ECONOMIC CRISIS 

 The article considers lexical and stylistic features of Russian-language Ukrainian mass 
media in the period of acute political and economic crisis. Extension and intensifi cation of 
military vocabulary, neologisms and acronyms appearance are the most striking features 
which are present here.
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ПРИРОДОМОРФНІ МЕТАФОРИ НІМЕЦЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО 
МЕДІАДИСКУРСУ 

Статтю присвячено дослідженню природоморфних метафор у німецькому еко-
номічному медіадискурсі. Виокремлено основні типи природоморфних метафор та 
з’ясовано їхню роль у формуванні сучасного погляду на сутність економічних явищ.

Ключові слова: економічний медіадискурс, концептуальна метафора, природоморф-
на метафора, морбіальна метафора, абіотична метафора, зооморфна метафора, фі-
томорфна метафора.

Сучасна лінгвістика розглядає метафору не лише як троп, як засіб образності та ви-
разності мовлення, а як один із основних способів пізнання, категоризації, концептуа-
лізації та пояснення навколишнього світу. Метафора притаманна не лише художньому 
мовленню. Вона є атрибутом мислення, який пронизує всі сфери діяльності людини, 
включаючи галузь економічного спілкування.

Економічний медіадискурс є однією зі сфер комунікації, де активно відбуваються 
процеси метафоризації. Для репрезентації та пояснення складних економічних явищ 
журналісти, політики та економісти вдаються до метафори, часто створюючи нові, 
яскраві образи. Відбиття економічних подій у метафоричній системі мови спричи-
няє інтерес лінгвістів до цього процесу. Постає необхідність спеціального аналізу й 
систематизації метафор, які використовують для опису економічної сфери та визна-
чають специфіку економічного медіадискурсу. 
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Метою цієї статті є дослідження природоморфних метафор німецького еконо-
мічного медіадискурсу та виокремлення їх найпоширеніших типів. Матеріалом до-
слідження є понад 2000 прикладів метафоричних слововживань, вилучених методом 
суцільної вибірки з економічних рубрик німецьких періодичних видань „Frankfurter 
Allgemeine Zeitung“, „Financial Times Deutschland“, „Handelsblatt“ „Die Welt”, „Die 
Zeit“ та інших. 

Як природоморфні визначаємо метафори, які відбивають знання людини про при-
роду – як в цілому, так і про її окремі складові, такі як матерія, рух, простір, час, 
будова Космосу, небесні світила, земля, вода, повітря, вогонь, мінерали, рослини і 
тварини. При вживанні природоморфних метафор економічні реалії осмислюються в 
концептах світу живої та неживої природи. Найпоширенішими типами природоморф-
них метафор у німецькому економічному медіадискурсі виявилися просторово-орієн-
таційні, морбіальні, абіотичні, зоо – та фітоморфні метафори.

Просторово-орієнтаційні метафори складають 32,8% від загальної кількості при-
родоморфних метафор і є домінуючим типом метафор у німецькому економічному 
медіадискурсі. Для концептуалізації різноманітних аспектів економічного розвитку 
вживають просторово-орієнтаційні метафори горизонтального (Dax rückt vor [3]; Das 
Paket ist ein Schritt in die richtige Richtung [3]; Kursrückgänge an den Börsen [3]) і верти-
кального руху (Die Aktienkurse sprangen nach oben [4]; Der Dow Jones krachte um 1000 
Punkte nach unten [4]; Der reale Wert der Anlagen sinkt mit dem fallenden Dollar-Kurs [4]; 
China Construction Bank überrascht mit Gewinnanstieg [4]).

Метафори цієї групи відзначаються високим ступенем конвенційності. Ціла низка 
просторово-орієнтаційних метафор належить до економічних термінів, утворених у 
результаті метафоризації загальновживаної лексики (die Kapitalfl ucht [4]; Briten fürch-
ten Wirtschaftsabschwung [3]; Geldhäuser wettern gegen EZB-Zinssenkung [4] та інші). 

Поширеним типом природоморфних метафор у сучасному німецькому економіч-
ному медіадискурсі є морбіальні метафори (термін, що походить від латинського 
слова “morbus“ – “хвороба“), які утворені на базі поняттєвої сфери ХВОРОБА [2: 106] 
і складають 31,1% від загальної кількості проаналізованих природоморфних метафор. 

Концепт ХВОРОБА дає можливість метафорично описати економіку зрозумілими 
кожній людині характеристиками: економіку репрезентовано як людське тіло з його 
фізіологією та анатомією, по відношенню до якого можуть бути застосовані катего-
рії здоров’я або хвороби. У німецькому економічному медіадискурсі використовують 
чимало морбіальних образів: численні описи хвороб – від зараження та виявлення 
симптомів до результату (одужання або летальний кінець). 

Морбіальні метафори в німецькому економічному медіадискурсі вживають для зо-
браження кризового стану економічної системи. Економіка або певні її галузі репре-
зентовано як хворий організм, що потребує негайної медичної допомоги:

▫ Trotz der Fortschritte bleibt der Eindruck, dass die US-Wirtschaft noch nicht richtig 
rund läuft und anfällig bleibt [4];

▫ Dann wird der Schaden, der aus einer gelähmten Geldbranche erwächst, schwerer 
wiegen als der Nutzen, den eine gezähmte Branche für die Volkswirtschaft erzielt [4].

▫ Das Mittelmeerland hängt am Tropf seiner Euro-Partner [4];
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Економічну кризу та спричинені нею негативні економічні явища репрезентовано 
як важку хворобу:

▫ Märkte und Politiker reagieren hypernervös, weil sie die Gefahr der Ansteckung an 
der Schuldenkrise für real halten [3].

Поряд з морбіальними метафорами, які вживають у негативному контексті 
(kränkelnde Wirtschaft [3], marode Staatsfi nanzen [3], gelähmte Wirtschaft [3]), у німець-
комовних економічних медіатекстах поширені також позитивно марковані метафори, 
пов’язані з поняттям здоров’я. Так, покращення економічної ситуації може бути ре-
презентовано як процес одужання, а позитивний економічний розвиток – як життєді-
яльність здорового організму:

▫ Der Gesundungsprozess der europäischen Banken wird viel Zeit in Anspruch nehmen [3];
▫ Trotz der Probleme attestiert die Bundesbank den deutschen Geldhäusern alles in 

allem eine robustere Gesundheit als noch 2009 [4];
▫ Die Weltwirtschaft werde sich rasch und deutlich von der Krise erholen und wieder 

ähnliche Wachstumsraten erreichen können, wie zuvor [3];
▫ Im Mai machte sich die Belebung wie im Vormonat bei den leichten Nutzfahrzeugen 

bemerkbar gemacht [4].
Однак слід зауважити, що в німецькому економічному медіадискурсі негативно 

марковані метафори, утворені на основі поняттєвої сфери ХВОРОБА (61,7%), пере-
важають за кількістю над позитивно маркованими метафорами, пов’язаними з понят-
тям ЗДОРОВ’Я (38,3%), що сприяє зосередженню уваги на кризовому стані сучасної 
економіки. 

Абіотичні метафори, що складають 26,5% від загальної кількості проаналізова-
них прикладів природоморфних метафор, є одним з найбільш широко репрезентова-
них типів у сучасному німецькому економічному медіадискурсі. Вживання абіотичних 
метафор для репрезентації економічних явищ сприяє формуванню образу економіки 
як непідвладної людині природної системи, що розвивається за власними законами 
і здатна до саморегулювання. Для зображення економічних явищ у досліджуваному 
дискурсі використовують метафоричні образи води, вогню, стихійного лиха, погодних 
і метеорологічних явищ. 

Метафора води є традиційним способом концептуалізації грошей:
▫ Das Aufkommen fl ießt in den Bundeshaushalt [3];
▫ Die amerikanische Zentralbank betreibt „Konjunktur-Förderung“ durch 

Liquiditätsschwemme [3];
▫ Durch die Ausweitung der Geschäftspartner für die Geldleihe oder den direkten 

Ankauf von Wertpapieren haben die Zentralbanken ohne Schwierigkeiten die notwendige 
Liquidität in die Wirtschaft geschleust [3].

Для репрезентації негативних економічних явищ та подій в німецькому економіч-
ному медіадискурсі вживають абіотичні метафори стихійного лиха, а також метафо-
ричні образи деяких погодних і метеорологічних явищ зокрема:

▪ повені (Trotz des schwachen Starts der US-Konjunktur in das Jahr 2014 will die US-
Notenbank die Geldfl ut konsequent weiter eindämmen [4]);

▪ лавини (Auf Dubai rollt nächste Schuldenlawine zu [4]);
▪ бурі (Sturmwarnung an den Immobilienmärkten [4]);
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▪ виру (Nach den jüngsten Börsen-Turbulenzen sind die US-Investoren nervös [4]; in 
den gegenwärtigen Strudel der Finanz – und Vertrauenskrise geraten [3]).

Останнім часом спостерігаємо тенденцію до активного вживання в німецькому 
економічному медіадискурсі метафор, утворених на базі поняттєвої сфери ВОГОНЬ. 
Зокрема образ вогню використовують з метою метафоричного зображення процесу 
поширення економічної кризи. В економічних медіатекстах він часто актуалізується у 
формі розгорнутих метафоричних конструкцій:

▫ Um einen Flächenbrand schon im Keim zu ersticken und die nächste Eskalationsstufe 
zu verhindern, versuchte die Frankfurter Notenbank, mit Anleihekäufen das Feuer zu 
löschen [4].

Суб’єкти економічної діяльності можуть бути репрезентовані як пожежна команда 
(Wenn eine wirklich große Volkswirtschaft wie Spanien erst einmal die Finanzfeuerwehr zu 
Hilfe rufen muss, wäre die Zukunft des Euro ernsthaft in Gefahr [3]); дії цього суб’єкта – 
як намагання загасити вогонь (Die EZB kann das Feuer unter Kontrolle halten, aber 
nicht löschen [3]); фінансові ресурси – як резервуари з водою для погашення пожежі 
(Nicht die EZB hat Fehler gemacht, wenn sie Feuer löscht, obwohl ihre Wassertanks keine 
unendliche Kapazität haben [4]).

Метафорична модель ВОГОНЬ відзначається високим ступенем продуктивності 
в сучасному німецькому економічному медіадискурсі. Більшість прикладів реалізації 
цієї моделі репрезентовано неконвенційними метафоричними висловами. 

Найменш поширеним типом природоморфних метафор виявилися фітоморфні та 
зооморфні метафори, які складають лише 9,6%. В економічному медіадискурсі вони 
виконують сугестивну функцію. Досить часто ці метафори складаються з номінації 
тварини й певного економічного явища. Зооморфні метафори є популярними в біржо-
вій мові [1: 20]. 

До зооморфних метафор належать традиційні поняття зі сфери біржової справи 
der Bär (біржовий спекулянт, який грає на пониження) і der Bulle (біржовий спекулянт, 
який грає на підвищення), які можуть вживатися як окремо, так і у складі композитів 
(der Bullen – und Bärenmarkt; der Bullen – und Bärenkurs). 

Фітоморфні метафори в німецькому економічному медіадискурсі репрезенто-
вано невеликою групою метафорично вживаних дієслів (blühen, aufblühen, fl orieren, 
wachsen):

▫ In Irland blühen die Schattenbanken auf [3];
▫ US-Waffenmarkt blüht trotz Schulmassaker von Newtown [3];
▫ Florierende Wirtschaft fordert „Rückenwind“ aus Berlin [4].
До складу фітоморфних метафор належать деякі економічні терміни (die Pro-

duktreifung, die Reifezeit, der Produktionszweig та інші):
▫ Tatsache ist, dass Produktentwicklungen einer gewissen Reifezeit bedürfen, um am 

Markt erfolgreich zu sein [4];
▫ 10 Prozent der europäischen Wirtschaftsleistung entfällt auf die Bauwirtschaft, und sie 

stellt 7,6 Prozent aller Beschäftigten, so viel wie kein anderer Produktionszweig in Europa [3].
Отже, з-поміж природоморфних метафор найчастіше в німецькому економічному 

медіадискурсі актуалізуються просторово-орієнтаційні метафори (32,8%), що вжи-
вають для репрезентації різноманітних аспектів економічного розвитку. Поширеним 
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типом природоморфних метафор є також морбіальні (31,1%) та абіотичні (26,5%) ме-
тафори. Активне вживання морбіальних метафор сприяє формуванню і закріпленню 
негативного образу деяких економічних явищ та процесів, загострює увагу на кризо-
вому стані економіки. Абіотичні метафори надають економіці характеру природної 
системи, яка розвивається за власними законами й відзначається стихійним розви-
тком, неконтрольованістю та непідвладністю економічних процесів людині. Найменш 
поширеними є зооморфні та фітоморфні метафори (8,3%). 

Перспективним напрямком вважаємо докладне вивчення нетрадиційних спосо-
бів метафоричної репрезентації економічної дійсності, дослідження закономірностей 
функціонування нових метафор у німецькому економічному медіадискурсі та визна-
чення їхнього впливу на формування сучасної метафоричної картини економічного 
світу у свідомості носіїв німецької мови. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Пилипенко Р. Є. Інституційний комунікативний простір Німеччини (фахова мова 
економіки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук : спец. 
10.02.04 «Германські мови» / Р. Є. Пилипенко. – К., 2007. – 40 с.

2. Чудинов А. П. Метафорическая мозаика в современной политической коммуника-
ции / А. П. Чудинов. – Екатеринбург : УГПУ, 2003. – 248 с.

3. Frankfurter Allgemeine [Electronic resource]. – Режим доступу: www.faz.net.
4. Handelsblatt [Electronic resource]. – Режим доступу: www.handelsblatt.com.

 
Строганова Г.А., канд. филол. наук
Киевский национальный торгово-экономический университет, Киев
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Статья посвящена исследованию природоморфных метафор в немецком 
экономическом медиадискурсе. Выделены основные типы природоморфных метафор и 
определена их роль в формировании современного взгляда на сущность экономических 
явлений.
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NATUROMORPHIC METAPHORS OF GERMAN ECONOMIC MEDIADISCOURSE
The article deals with naturomorphic metaphors in German economic media discourse. 

The most common types of naturomorphic metaphors are distinguished and their infl uence on 
the way of thinking about economic phenomena is considered.
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ДЕТСКИЙ ЖУРНАЛ КАК ДИСКУРС

В статье анализируются особенности дискурса детского журнала: формы су-
ществования, взаимодействие вербальных и невербальных компонентов в процес-
се экспликации ментального пространства посредством концептов, ключевых слов 
культуры, прецедентных феноменов. Выявляются характерные особенности иллю-
стративного материала как паралингвистической составляющей данного дискурса: 
прецедентность, детализация, аниматизм / антропоморфизм.

Ключевые слова: дискурс, ментальное пространство, детский журнал, иллюстрация.

Проблема дискурса была сформулирована в западноевропейском языкознании в 50 – 
60-е годы ХХ века. 

Согласно ставшему классическим в русистике определению Н. Д. Арутюно-
вой, дискурс – это «…(от франц. discours – речь) – связный текст в совокупности с 
экстралингвистическими … факторами…, речь, рассматриваемая как целенаправленное 
социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и меха-
низмах их сознания… Д. – это речь, «погруженная в жизнь» … Д. включает паралинг-
вистическое сопровождение речи … Д. изучается совместно с соотв. «формами жизни» 
(ср. репортаж, интервью, экзаменационный диалог, светская беседа…)» [2, с. 136 – 137].

Дискурс как лингвистический термин впервые употребили Э. Бюиссанс и З. Хэррис. 
В своей работе «Дискурс микросоциума (типичной семьи с типичной фамилией)» (Киев, 
2015) Л. П. Иванова останавливается на основных трактовках дискурса во французской 
традиции, отмеченных П. Серио. Отметим ключевые моменты: во-первых, дискурс – 
комбинации, посредством реализации которых субъект речи использует код языка; во-
вторых, – единица, по размеру превосходящая фразу, высказывание в глобальном смысле; 
то, что является предметом исследования «грамматики текста», которая изучает последо-
вательность отдельных высказываний; в-третьих, воздействие высказывания на его по-
лучателя и его внесение в «высказывательную» ситуацию (что подразумевает субъекта 
высказывания, адресата, момент и определенное место высказывания); в-четвертых, при 
специализации значения дискурс обозначает беседу как основной тип высказывания; 
в-пятых, термин дискурс часто употребляется также для обозначения системы ограни-
чений, которые накладываются на неограниченное число высказываний в силу опред-
еленной социальной или идеологической позиции; в-шестых, специфическое определе-
ние, основанное на разграничении дискурса и высказывания. Высказывание – это по-
следовательность фраз, заключенных между двумя семантическими пробелами, двумя 
остановками в коммуникации, дискурс – высказывание, рассматриваемое с точки зрения 
дискурсного механизма, которое им управляет. Взгляд на текст с позиции его структури-
рования в языке: текст = высказывание, с точки зрения лингвистического исследования 
условий производства текста: текст = дискурс [3 с. 11].
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В целом ряде трудов проанализировано становление лингвистической категории 
дискурса, назовем некоторые: «Культура русской речи: Энциклопедический словарь 
справочник», «Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми» Е. А. Селивановой и мно-
гие другие. Следует обратить внимание на отмечаемую многими исследователями 
размытость исследуемой категории: на многозначность термина обращали свое внима-
ние Л. Ю. Иванов, Т. М. Николаева, Ю. С. Степанов, Е. А. Селиванова и др. 

Исходя из выше сказанного, соотнесем понятие дискурса с коммуникативной дея-
тельностью, возникающей в процессе взаимодействия читателя с детским периодичес-
ким изданием – журналом.

Последние несколько десятилетий внимание филологов направлено на детскую пе-
риодику, которая изучается с различных точек зрения: исторический аспект (Антипчук 
2008, Вологина 2011, Корнеева 1999, Корнилова 2002 и др.), общие проблемы (Галков-
ская 2002, Капустина 2014, Круль 2009, Орлик 2011, Петрова 2013, Стаднийчук 1999 и 
др.), типологическая классификация детских периодических изданий (Давидченко 2008 
и др.), содержание и форма, общая характеристика детского журнала (Бессараб 2008, 
Васнева 2006, Сокирян 2006 и др.), анализируются отдельные издания, например, «Ёж» 
и «Чиж» (Беленькая 1984), «Барвінок» (Давидченко 2004), «Соняшник» (Литвин 2002), 
«Малятко» (Заец 2010), и др. 

Однако детский журнал как дискурс не становился объектом филологического ис-
ледования. 

Охарактеризуем основные особенности детского журнала как дискурса.
Детский периодический журнал, выполняя функцию канала передачи информации 

и носителя коммуникативного пространства на своих страницах, на сегодняшний день 
имеет следующие формы существования: печатную («бумажную»), аудиовизуальную 
(например, радиожурнал), электронную (CD, DVD диски, электронный формат для 
рассылки на электронный адрес), сетевую (онлайновую). 

Детская аудитория, по данным «Каталога периодических изданий Украины» за 2012 – 
2014 гг. и поисковых Интернет-систем, имеет доступ к печатным, аудиовизуальным, 
электронным и сетевым изданиям.

Отметим, что взаимодействие ребенка с журналом начинается в семье, которая, со-
гласно исследованиям Л. П. Ивановой, является микросоциумом и создает свой дис-
курс – дискурс микросоциума семьи, где, обязательно есть любимые книги, музыка, 
кулинарные блюда, песни [3], праздники, любимый журнал и т.д. Следовательно, одна 
из основных функций детского журнала как дискурса, на наш взгляд, – это актуализа-
ция определенного ментального пространства – некоего «внутреннего мира» в окружа-
ющем нас мире, предлагаемого читателю весьма юного возраста (в рамках исследования 
взят материал журналов для детей от 2-х до 6 лет). То есть любимый детский журнал 
формирует ментальность в процессе развития языковой личности ребенка – «миро-
созерцание в категориях и формах родного языка, в процессе познания соединяющее 
интеллектуальные, духовные и волевые качества национального характера в типичных 
его проявлениях» [4, с. 15], свойственные данному микросоциуму – семье. 

Основными единицами ментальности являются концепты, ключевые слова культуры, 
прецедентные феномены (А. Вежбицкая, Л. П. Иванова, Л. Н. Мурзин, В. В. Красных). 
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Мы рассматривали функционирование вербальных символов в поэтических текстах дет-
ских периодических изданий [9; 10].

Отметим следующую особенность анализируемого дискурса: детский журнал яв-
ляется разновидностью медиатекста, концепция которого выходит за рамки знаковой 
системы вербального уровня, его фактура «состоит из двух негомогенных частей (вер-
бальной языковой (речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым систе-
мам, нежели естественный язык))» [6, с. 180 – 181] (см. также работы Анисимовой Е. Е., 
Большаковой Н. Н., Баранова А.Г., Паршина Л. Б. и др., продолживших и развивших 
исследования одного из основателей отечественной паралингвистики Г. В. Колшанского, 
а также работы Николаевой Т. М., Успенского Б. А., Горелова И. Н. и др.).

Наиболее яркой особенностью дискурса детского издания является активное исполь-
зование иллюстрации (к сожалению, формат статьи не позволяет привести цветные при-
ложения).

Проведенный нами анализ взаимодействия вербальной и невербальной составляю-
щих на страницах детского журнала в диахроническом аспекте позволил выявить следу-
ющие особенности иллюстраций: прецедентность, детализация, аниматизм / атропомор-
физм (подробнее об этом см. [11]).

Таким образом, детский журнал является совокупностью идей и понятий, обра-
зующих единое целое. Особенностями детского периодического издания как дискур-
са, выявленными на разных временных срезах, являются: 1) различные формы суще-
ствования (печатная, аудиовизуальная, электронная, сетевая); 2) выполнение функции 
экспликации ментального пространства; 3) активное взаимодействие вербальных и 
невербальных компонентов, которые способствуют экспликации ментального простран-
ства, представленного концептами, ключевыми словами культуры, прецедентными фе-
номенами. Характерными чертами иллюстративного материала в рамках анализируемо-
го дискурса являются прецедентность, детализация, аниматизм / антропоморфизм.

Перспективным представляется анализ компонентов ментального пространства дет-
ского журнала в синхроническом и диахроническом аспекте.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Большакова Н. Н. Игровая поэтика в литературных сказках Михаэля Энде : дис. … 

канд. филол. наук : 10.02.04 / Большакова Наталья Николаевна. – Смоленск, 2007. – 
222 с. 

2. Большой энциклопедический словарь. Языкознание / [гл. ред. В. Н. Ярцева]. – 2–е 
изд. – М. : Большая Российская энциклопедия, 1998. – 685 с.

3. Иванова Л. П. Дискурс микросоциума (типичной семьи с типичной фамилией) / 
Иванова Л. П. – Киев : Освита Украины, 2015.

4. Колесов В.В. Язык и ментальность / Колесов В. В. – СПб. : «Петербургское Восто-
коведение», 2004. – 240 с.

5. Красных В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология / В. В. Красных: [курс 
лекций]. – М. : ИТДГК Гнозис, 2002. – 284 с.

6. Маслова В. А. Лингвокультурология : Учеб.пособие для студ. Высш. учеб. заведе-
ний. / Маслова В. А. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 208 с. 



360

7. Сорокин Ю. А., Тарасов Е. Ф. Креолизованные тексты и их коммуникативная функ-
ция // Оптимизация речевого воздействия. – М. : Высшая школа, 1990. – С. 180–186. 

8. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / Под ред. М. Н. Кожи-
ной. – М., 2003.

9. Сыромля Н. Н. Экспликация символа «Солнце» в поэтическом тексте детского 
русскоязычного журнала // Науковий вісник Херсонського державного університету. 
Серія «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Випуск XVІІІ. – Херсон: ХДУ, 2013. – 
С. 302 – 305.; 

10. Сыромля Н. Н. Лингвокультурологический анализ символа «Дождь» в поэзии дет-
ских журналов Украины // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. пр. Ви-
пуск 45. Частина 3. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 
2013. – С. 304 – 309. 

11. Сыромля Н. Н. Функционирование паралингвистических средств в медиатексте (на 
материале детского журнала) // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. пр. 
Випуск 47. Частина 3. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський універси-
тет”, 2014. – С.369-377. 

Сиромля Н.М., канд. філол. наук, доцент 
Київський національний університ технологій та дизайну

ДИТЯЧИЙ ЖУРНАЛ ЯК ДИСКУРС
У статті аналізуються особливості дискурсу дитячого журналу: взаємодія вер-

бальних і невербальних компонентів у процесі експлікації ментального простору за до-
помогою концептів, ключових слів культури, прецедентних феноменів. Виявляються ха-
рактеристики ілюстративного матеріалу як паралінгвістічної складової аналізованого 
дискурсу: прецедентність, деталізація, аніматизм / антропоморфізм.

Ключові слова: дискурс, ментальний простір, дитячий журнал, ілюстрація.
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CHILDREN’S MAGAZINE AS A DISCOURSE
The article analyzes the characteristics of the children’s magazine discourse. It deals with 

the interaction of verbal and non-verbal components in the process of explication of a mental 
space with the help of concepts, keywords of culture, precedent phenomena. The main char-
acteristics of illustrative material as a component of paralinguistic part of the analyzed dis-
course: precedency, detailed elaboration, animatism / anthropomorphism are identifi ed.

Key words: discourse, mental space, children’s magazine, illustration.
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ПОЭТ И ДРАМАТУРГ ГУСЕЙН ДЖАВИД В РУССКОЯЗЫЧНОЙ ПЕЧАТИ

В статье обращено внимание на некоторые особенности представления поэта-
драматурга Г. Джавида в русскоязычной печати. Отмечается, что Г. Джавид за-
нимает особое место в азербайджанской литературе начала ХХ века. Так же автор 
отмечает, что в русскоязычной печати Гусейн Джавид знакомит читателя, наряду с 
азербайджанцами, с турками, русскими, грузинами, персами, лезгинами, узбеками, чер-
кесами, немцами, французами, армянами и представителями других национальностей.

Ключевые слова: русскоязычная печать, поэзия, общественная мысль, националь-
ное самопознание.

Введение. Трудно назвать другого культурного деятеля в истории азербайджанской 
общественной мысли и литературы начала ХХ века, который бы так многосторонне и 
глубоко повлиял на последующее развитие, как Гусейн Джавид. 

Творчество выдающегося поэта, драматурга, философа Гусейна Джавида занимает 
особое место в азербайджанской литературе начала ХХ века. По широте поставленных 
социальных проблем, по панорамности охвата азербайджанской действительности этой 
сложнейшей эпохи, по высоте эстетического идеала, по художественному мастерству, по 
жанровой оригинальности Гусейн Джавид – один из великих поэтов-драматургов.

Любовь романтика Гусейна Джавида к человеку, угнетенному и гонимому, его мечта 
о раскрепощении женщин, о социальной гармонии: «только любовь спасет человече-
ство», «мой Бог красота, любовь», спускаясь с пышных облаков отвлеченного романтиз-
ма, прибретали новые очертания реальной действительности.

 Будучи глубоко национальным и по содержанию, и по форме своих произведений, 
он сумел стать одновременно поэтом интернационального звучания. С помощью твор-
чества Гусейна Джавида читатель знакомится с жизнью не только одного азербайджан-
ского народа. Среди его героев наряду с азербайджанцами фигурируют турки, русские, 
грузины, персы, лезгины, узбеки, черкесы, немцы, французы, армяне и представители 
других национальностей.

Известно, что наряду с литературой, он занимает особое место в прогрессе нации, 
развитии национального самопознания. «Влияние печати на общество настолько велико, 
что иногда называют её четвертой властью, и даже в государственной структуре ей отво-
дится одно из первых мест. Не случайно то, что азербайджанская просветительская ин-
теллигенция, творцы классических литературных произведений называют ее «видящим 
оком, слышащим ухом и говорящим языком народа».

Степень изучения темы. Гусейн Джавид неоднократно выступал со статьями на 
страницах газет, да и наши критики пристально следили за творчеством Г. Джавида и 
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почти с каждым его новым произведением писали статьи, высказывали свое мнение, 
доброжелательно, а иногда и с пристрастием указывали на сильные и слабые стороны 
его художественного творчества в таких газетах, как «Ачыг соз» («Открытое слово»), 
«Игбал» («Судьба»), «Йени фикир» («Новая мысль»), «Азербайджан», «Гызыл шафаг» 
(«Красная заря»), «Йени йол» («Новый путь»), «Шалала» («Водопад»), «Садаи Гафгаз» 
(«Голос Кавказа»), «Басират», «Йени Гафгаз» («Новый Кавказ») и др.

Критические статьи и рецензии на произведения Г. Джавида печатались и в русскоя-
зычных газетах, и журналах. Например, статьи и рецензии на произведения Г. Джавида, 
написанные покойным профессором Московского государственного университета Ази-
зом Шарифом, начиная с 3 мая 1922 года, печатались на страницах газеты «Заря Вос-
тока», издаваемой в г. Тбилиси и являющейся органом Закавказского крайкома КП(б). 

Азиз Шариф в своих воспоминаниях отмечал, что после каждой постановки про-
изведений Гусейна Джавида в Тифлисском театре он печатал статьи и рецензии как в 
издаваемой на азербайджанском языке газете «Йени фикир», так и в русскоязычной га-
зете «Заря Востока». Азиз Шариф впервые опубликовал статью о спектакле Г. Джавида 
«Шейх Санан» в газете «Заря Востока» 14 марта 1923 года, 17 марта 1923 года появилась 
статья о постановке произведения «Пропасть», в том же году была напечатана статья о 
трагедии «Дьявол», поставленной на сцене Тифлисского театра. 

Наряду с этим, 5 апреля 1923 года была напечатана в газете «Заря Востока» статья 
Дадаша Буниятзаде «Пятидесятилетие тюркского театра», где также давалась оценка по-
становке трагедии Г. Джавида «Шейх Санан». В связи с новой постановкой трагедии 
Г. Джавида «Дьявол» режиссером Тугановым А.А. 16 ноября 1923 года в газете появи-
лась статья Азиза Шарифа, а 20 ноября 1923 года – новая статья о драме «Шейх Санан».

16 декабря 1923 года в газете «Заря Востока» было напечатано интервью с директо-
ром Азербайджанского государственного театра Рза Тахмасибом. В нем говорилось, что 
в скором будущем будет осуществлена постановка произведения Г. Джавида «Пророк», 
и Пророк Мухаммед впервые будет выведен на театральную сцену. До сих пор остается 
неясным это высказывание Рза Тахмасиба, так как, по словам Г. Джавида, он «написал 
это произведение не для театра». Известно также, что «Пророк» Г. Джавида никогда не 
был поставлен на сцене. 

Статьи, критические заметки о творчестве Г. Джавида появлялись в 1927-34 гг. и в 
издаваемом в Тифлисе литературном журнале «На рубеже Востока». Так, в первом номе-
ре журнала за 1928 год Азиз Шариф в статье «Старое и новое в тюркской литературе», 
называя Гусейна Джавида «очень талантливым поэтом», критиковал его за то, что после 
установления советской власти в Азербайджане, «он не понял значения революции и не 
включился в борьбу за новую культуру, новую жизнь».

В шестом, седьмом номерах журнала «На рубеже Востока» за 1929 год были напе-
чатаны путевые заметки грузинской писательницы Демины Шенгелия под заголовком 
«Баку», повествующие о творчестве Гусейна Джавида. В десятом номере журнала на 
страницах 69-70 за октябрь того же года была опубликована статья народного комис-
сара Азербайджанской Республики по просвещению Мустафы Гулиева, призывающего 
Гусейна Джавида воспевать социалистическую революцию, избавиться от старых пред-
ставлений. В сентябрьском номере журнала «На рубеже Востока» за 1934 год председа-
тель Союза писателей Азербайджана М.К. Алекберли в статье под заголовком «Большой 
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поэт-драматург» отмечал, хотя и запоздавший, поворот во взглядах поэта на историю и 
современную жизнь.

В четвертом номере этого журнала за 1936 год М.К. Алекберли положительно от-
зывается о стихотворной драме Г. Джавида «Хайям», посвященной Омару Хайяму, за 
которую он получил премию. 

Интерес к творчеству Г. Джавида проявлялся и в центральной прессе. Так, в пятом 
номере журнала «Новый Восток» за 1924 год, издаваемом в Москве, в статье Самойлови-
ча А. под заголовком «Просвещение и культура» говорится об издании пьесы Г. Джавида 
«Пророк».

В возобновленном с 1929 года издании «Литературной газеты», являющейся орга-
ном Союза писателей СССР, также отводилось место литературной и общественной жиз-
ни, писателям и критикам Азербайджана, статьям и художественным произведениям, 
издаваемым в Азербайджане.

Вывод. В опубликованной 10 апреля 1936 года в «Литературной газете», статье под 
заголовком «Азербайджанские писатели обсуждают статью «Правды», говорилось о Гу-
сейне Джавиде. Представленный как «известный поэт преклонного возраста» Гусейн 
Джавид обвинялся в том, что его герои выходцы из Аравии, Турции, Ирана, что он не 
осознает преобразующей силы социалистической революции, советской власти, остался 
в стороне от новых идеалов, обращается к истории с неверных, субъективных позиций 
и, таким образом, потерял круг читателей. В 1937 году Г. Джавид был арестован «за 
участие в подпольной националистической контрреволюционной организации», сослан 
в Сибирь, откуда он не вернулся.

В историю азербайджанской литературы и театра Г. Джавид вошел как явление фе-
номенальное.

Творчество художника, сотканное, словно из противоречий, из контрастов самой жиз-
ни, взволнованно и трепетно отражает радость и печаль, блаженство и страдание, глубо-
кий драматизм и трагизм жизни, социальные кризисы, катаклизмы эпохи социализма.
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ПОЕТ І ДРАМАТУРГ ГУСЕЙН ДЖАВИД У РОСІЙСЬКОМОВНІЙ ПРЕСІ
У статті дослідницька увага скеровується на певні особливості творчості поета-

драматурга Г. Джавида у російськомовній пресі. Відзначається, що Г. Джавид посідає 
особливе місце в азербайджанській літературі початку ХХ століття. Так само автор 
відзначає, що в російськомовній пресі Гусейн Джавид знайомить читача, поруч із азер-
байджанцям, з турками, росіянами, грузинами, персами, лезгинами, узбеками, черкеса-
ми, німцями, французами, вірменами і представниками інших національностей. 

 Ключові слова: російськомовна преса, поезія, суспільна думка, національне само-
пізнання. 
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POET AND PLAYWRIGHT HUSEYN JAVID IN RUSSIAN PRESS
The article draws attention to some features of the presentation of the poet-playwright 

Huseyn Javid in the Russian-language press. It is noted that H.Javid has a special place in 
Azerbaijani literature of the early twentieth century. As the author notes that in the Russian-
language press Huseyn Javid makes the reader acquainted with the life of Azerbaijanis along 
with the Turks, Russian, Georgians, Persians, Lezgins, Uzbeks, Cherkezsians, Germans, 
French, Armenians and the representatives of other nationalities.

Key words: the Russian-language press, poetry, public opinion, the national self-knowl-
edge.
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ЭКРАННАЯ ДОКУМЕНТАЛИСТИКА: ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

В статье на основе конкретных фактов и источников прослеживается история 
становления и развития мирового документального кино, даётся обзор фильмографии 
известных режиссёров-кинодокументалистов, концепций киноведов и кинокритиков, 
сыгравших важную роль в формировании теоретических положений экранной докумен-
талистики (Р. Флаэрти, Дж. Грирсон, Л. Рифеншталь, Ж. Садуль, О. Салкелд, Д. Вер-
тов, С.В. Дробашенко, Л.М. Рошаль, М. Ромм, Э. Шуб и др.).

Особо отмечаются заслуги Р. Флаэрти и его фильм «Нанук с Севера» (1922), при-
несший ему всемирную известность и считающийся одним из первых в истории доку-
ментального кино, и заслуги Д. Вертова, который своим творческим подходом к монта-
жу предопределил дальнейшее его развитие. Особое внимание уделяется его теории о 
съемках жизни врасплох методом скрытого наблюдения.

Подчеркивается также роль Э. Шуб, положившей начало новёому направлению в 
документальной кинематографии. 

Ключевые слова: документальные фильмы, кинонаблюдение, монтаж, реальность 
изображения, скрытая камера, съемка врасплох, наблюдение пространства.

 
Как известно, некоторые документальные фильмы, посвященные производству 

(«История грифеля», «Жизнь шахтёров»), начиная с 1903 г., вдохновили английских ре-
жиссёров на создание «картин» реальной жизни. Сохраняя первенство в этой сфере до 
Первой мировой войны, они стали авторами двух монументальных документальных 
фильмов «Путешествие Скотта на Южный полюс» (или «Великое белое безмолвие», 1912, 
«Нанук с севера». Одна из научных антарктических экспедиций (1911-1913) закончилась 
трагически: Скотт с четырьмя спутниками достигли Южного полюса 17 января 1912 г., 
спустя 33 дня после Амундсена, и погибли на обратном пути, проведя на антарктическом 
леднике 144 дня. Чудом оставшийся в живых фотограф и кинооператор Герберт Понтиг 
получил наибольшую известность, главным образом, за свои работы, сделанные во время 
этой экспедиции. На основе его фото – и киноматериалов об экспедиции и судьбе капитана 
Скотта был снят полнометражный фильм «Великое белое безмолвие», который получил 
большое признание и потряс зрителей. Этот фильм о тяжёлой повседневной жизни участ-
ников экспедиции, вступивших в борьбу с природой и ставших жертвами стихии, стал 
своего рода настоящим эпосом о героической эпохе полярных исследований. Фильм «Пу-
тешествие Скотта на Южный полюс» и другие фильмы о морских путешествиях завоева-
ли широкую зрительскую аудиторию. По мнению исследователей, успех таких полярных 
фильмов вдохновил американца ирландского происхождения Роберта Флаэрти на создание 
фильма «Нанук с севера» (1922), рассказывающего о людях, живущих на берегах Гудзо-
нового залива в Канаде. Фильм, снимавшийся на протяжении 16 месяцев, явился новым 
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словом в кинематографе. Режиссёр показал повседневную жизнь эскимоса Нанука. При-
мечательно, что Р. Флаэрти показал не только пейзажи, примитивную жизнь аборигенов, 
их одежду, танцы, обряды, но и их охоту, рыболовство, быт. В этом фильме запечатлена 
борьба за существование тогда экзотического народа, его борьба с суровой природой. Р. 
Флаэрти провёл фактически полевое этнографическое исследование, фиксируя годичный 
цикл быта эскимосов на тысячи футов плёнки, проживая с ними минуты радости, ког-
да после голодных месяцев удаётся охота на гигантского моржа, и минут горестей, когда 
пронзительный холод на смерть сковывает обессиленных собак. В фильме живописно по-
казаны повседневные заботы эскимосов: жёны Нанука, залепляющие снегом отверстия в 
скуполообразных жилищах эскимосов из снеговых плит – К.Ю.), разведение огня путем 
сжигания сухого мха, получение питьевой воды из снега, растаявшего в очаге, использова-
ние всей семьёй тяжеленых шкур вместо одеяла и матраса во время сна, прятание от собак 
лодки, отделанной кожей. Скудный быт эскимоса Нанука, обитателя ледяных просторов 
на американском Крайнем Севере, пытающегося изо всех сил выжить и продолжить свой 
род, запечатлён в эпизодах фильма. Для того чтобы показать истинную семейную жизнь 
Нанука, Р. Флаэрти пришлось подготовить настоящий сценарий-план. Режиссёр попросил 
Нанука, его жён Найлу и Купайю, сына Алле и других стать добровольными «актёрами». 
Снятие документального фильма таким методом напоминало простую инсценировку. Ки-
новед С.В. Дробошенко даёт следующую оценку фильма: «Флаэрти открыл в этом произ-
ведении новаторскую форму документального фильма, основанного на длительном кино-
наблюдении реальной жизни» (5, с. 32-34).

Таким образом, фильм о Нануке явился новым словом в кинематографе. В нём не 
было тенденциозных инсценировок, свойственных большинству этнографических кар-
тин начала ХХ века, и отсутствовал снисходительный взгляд представителя «цивилизо-
ванной нации». Режиссёр показал эскимосов не свысока, а так, как они сами видят себя. 
Этот фильм Р. Флаэрти, которого называют отцом документального кино, определил раз-
витие документального кино во всём мире. Флаэрти и далее продолжал снимать фильмы, 
реалистично отражающие жизнь.

Известный французский историк, теоретик и критик кино Жорж Садуль пишет: «В 
фильме «Белые тени Южных морей» Флаэрти пытался показать как белая цивилизация 
эксплуатирует ловцов жемчуга маори и ведёт их к деградации» (7, с. 281). 

Как отмечает С. Дробошенко, «Взгляды Флаэрти во многом близки традициям со-
ветского киноискусства. Его творчество оказало существенное влияние на развитие реа-
листических тенденций в американском, английском, французском кинематографе Важ-
нейшим залогом успеха документального фильма он считал длительное предсъёмочное 
изучение жизни, наблюдение за привычками человека, распознание его характера и т.д.» 
(4, с.54). Из этой мысли С. Дробошенко становится ясно, что использование метода на-
блюдения способствует передаче естественного поведения снимаемых людей и обеспе-
чивает присущее документальному фильму естественное течение и непредсказуемость. 
Следует отметить, что и другие фильмы Р. Флаэрти «Моана южных морей» (1926), «Че-
ловек из Арана» (1934), «Луизианская история» (1948) вошли в историю документаль-
ного кино, однако они не смогли более повторить искренность, простоту и своеобразие 
фильма «Нанук с севера».
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Следует отметить, что хотя роль Р. Флаэрти в развитии кинематографии велика, аме-
риканское документальное кино (1914-1934гг.) создавалось не только его «руками».

Так, в США можно встретить и другие не менее интересные начинания.
Исследователи считают удачным образцом фильм «Трава» (1925). Для создания это-

го фильма двое молодых документалистов Мериан Купер и Эрнст Шедсак несколько 
месяцев жили среди кочевников и проделали путь длиною в сотни километров вместе 
с племенем бахтиари, живущим в юго-западном Иране. Тысячи мужчин, женщин, детей 
прошли томительный путь через пустыни в поисках пастбища для скота. И в последу-
ющих фильмах этих режиссёров («Чанг» (1927); «Кинг-Конг» (1933)) особое место за-
нимает длительное наблюдение за реальной жизнью. Следует отметить, что после того 
как Р. Флаэрти уехал в Англию, школа документального кино в Голливуде приостановила 
свою деятельность.

После 1920 г. в Англии образовалась новая школа, которую назвали «документаль-
ной». «Фильм английского кинорежиссёра Джона Грирсона «Рыбачьи суда» (1929) поло-
жил начало школе английского документального кино. Вокруг него объединилась группа 
молодых талантливых любителей, и Дж. Грирсон стал их продюсером.

Хотя некоторые фильмы носили рекламный характер, поиски продолжались» (10). 
Многие мысли Дж. Грирсона, высказанные в то время, соответствуют современной кон-
цепции документального фильма. Он категорически отрицал «эстетику кинопротокола», 
инертность и монотонность драматургии, лишенной ясной авторской мысли. Дж. Грир-
сон всеми силами ратовал за содержательные фильмы общественной направленности. 
Он сделал важный вывод, полностью вписывающийся в современную концепцию со-
временного кино: «Маленьких повседневных дел, в какую бы основательную симфонию 
они не выстраивались, еще недостаточно для того, чтобы создать документальное про-
изведение экрана» [5, с. 317].

Дж.Грирсон провозгласил тезис о том, что документальный фильм является творче-
ской интерпретацией современной действительности. У Грирсона документалист обла-
дал невероятной способностью находить интерес и художественную ценность в самых 
обыденных вещах. Он часто снимал движущиеся объекты, или же с движущихся объек-
тов, а это создавало иллюзию того, что зритель участвует в процессе того, что показыва-
ет режиссёр в фильме. Кроме того, у Грирсона можно заметить зачатки дистанционного 
монтажа. Грирсон также предпочитал ракурсную съёмку необычный монтаж по принци-
пу столкновения форм, объемов и т.п. 

Приезд Р. Флаэрти в Англию способствовал развитию школы в гуманистическом на-
правлении.

В 1933 г. Грирсон совместно с Флаэрти поставил фильм «Индустриальная Брита-
ния». По словам самого Дж. Грирсона, «фильм освободил его создателей от жестокости 
импрессионистского метода. Мы переместили своё внимание с симфонических эффек-
тов на содержание фильма. Мы теперь большее внимание уделяем прямому и добросо-
вестному наблюдению за процессом» {7, 287].

Вообще, гуманистический подход к людям – основное направление английской шко-
лы документального кино.

В Англии, а также и в других западных странах, и в довоенные, и в послевоенные 
годы преобладало создание документальных фильмов со структурными традициями. 
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Хотя Дж. Грирсон был против этого, однако он не смог изменить направление данного 
течения. В 1946 г. в статье «Основные проблемы документального кино» Дж. Грирсон 
пишет: «Мы считаем, что возможность кинематографа быть вездесущим, наблюдать 
жизнь в непосредственной близости к ней и черпать из неё свой материал должна быть 
использована для создания новой формы киноискусства. Документальное кино работает 
с иным материалом, и поэтому его эстетические принципы отличаются (и должны от-
личаться от тех, которые определяют работу студии)» [13].

 Эти слова Дж. Григорсона свидетельствуют о том, что он стоит в одном ряду с таким 
выдающимся теоретиком, режиссёром, как Д. Вертов.

В 20-х гг. прошлого столетия в Германии широкое распространение получили филь-
мы, отражающие культуру. Писательница Одри Салкелд в своей книге «Лени Рифен-
шталь. Триумф и воля» исследует творчество Лени Рифеншталь – немецкого кинорежис-
сёра, фотографа, а также актрисы и танцовщицы, одного из самых известных кинемато-
графистов периода национал-социалистического господства в Германии [8].

Характерным элементом фильмов Рифеншталь она называет фантазию. По мнению 
исследователя, Рифеншталь представляет жизнь, не обремененную повседневными за-
ботами. Если принять во внимание многочисленные высказывания Лени Рифеншталь, то 
можно заключить, что она больше предпочитала не содержание, а красоту формы.

По мнению Одри Салкелд, документальный фильм отличается от обычной (игровой) 
киноленты тем, что в нём содержится некое поучение, ставится социально-экономиче-
ский вопрос. 

Во многих странах огромное внимание уделялось пропагандистской роли кино, в 
том числе и в немецком документальном кино это было основным направлением. Фильм 
Рифеншталь «Триумф воли» (1935 ) – один из самых выдающихся шедевров документа-
листики за всю историю кинематографа. Долгое время этот фильм подвергался гонениям 
из-за ярко выраженной пропаганды нацизма, однако художественная ценность фильма 
неоспорима.

В фильме показан съезд нацистской партии в Нюрнберге в 1934 г., речи Гитлера, 
Геббельса и других идеологов нацизма. Следует отметить, что именно Л. Рифеншталь 
Гитлер решил поручить съёмки документального фильма о съезде НСДАП 4-10 сентя-
бря в Нюрнберге, где специально был построен огромный стадион. Нелёгкую в творче-
ском отношении задачу она решила блестяще, создав буквально из ничего двухчасовой 
фильм, за который получила Гран-при и золотую медаль в Париже и главный приз на 
фестивале в Венеции. Фильм был признан самым лучшим пропагандистским фильмом, 
обладающим огромной гипнотической силой и поэтому он и сейчас еще запрещён к по-
казу в некоторых странах.

Команда Рифеншталь (120 человек, включая 36 операторов) позволила себе целый 
ряд экспериментов, которые впоследствии стали классикой неигрового кино. Именно она 
впервые разместила между древками знамён, на высоте 38 метров специальные лифты 
для подвижной съёмки с разных точек, именно она поставила всех операторов на роли-
ковые коньки. Именно она впервые в документальном кино сделала панорамную съём-
ку, начала использовать панорамные машины для съёмок сверху из подвесных люлек, 
проложила рельсы для съёмок с движущихся вагонеток, впервые использовала вкрапле-
ние в документальное кино постановочных сцен. «Этот один из самых дорогостоящих 
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и нашумевших неигровых фильмов нацистского периода отмечен печатью «Создан по 
заказу фюрера». При этом Гитлер лично дал ему название» (14). Наверное, Рифеншталь, 
потратившей колоссальный труд на съёмки фильма «Триумф воли», и в голову не при-
ходило, что 11 лет спустя этот фильм станет тяжким и мучительным грузом и её жизни, 
и её творчества. 

После войны Л. Рифеншталь была арестована и провела четыре года в разных тюрь-
мах. И хотя её потом отпустили и оправдали, она была лишена права снимать фильмы в 
Германии. Отвечая на обвинения в сотрудничестве с нацистским режимом, Лени гово-
рила, что она думала только о работе и ни о чём больше и выражала « сожаление» о том, 
что сняла такой фильм по заказу Гитлера.

Другой фильм Л. Рифеншталь «Олимпия» – документальный фильм, рассказыва-
ющий о ХI летних Олимпийских играх, прошедших в Берлине в июле- августе 1936 г. 
Фильм состоит из двух частей: 1. «Праздник народов», 2. «Праздник красоты».

В этом фильме сменяют друг друга такие операторские приёмы, как репортажные 
панорамы, замедленное воспроизведение, панорамирование, пассажи с видом снизу, с 
субъективной камеры, параллельная съёмка с нескольких камер. «Ориентированные на 
формально-эстетические признаки поклонники Лени Рифеншталь до сих пор подчёр-
кивают международный успех фильма в силу блестящей операторской работы и тонкой 
интуитивной организации отснятого материала» (12).

Хотя Л.Рифеншталь считала «Олимпию» своим самым лучшим экранным произве-
дением, этот фильм не понравился расистам в Германии, так как повторный показ участ-
ников Олимпиады, приехавших из разных стран, звучание гимнов этих стран не соот-
ветствовало нацистской политике Гитлера.

Говоря о формировании экранной публицистики в СССР, в первую очередь следует 
назвать Дзигу Вертова (1896-1954), советского кинорежиссёра, одного из основателей и 
теоретиков документального кино, обогатившего кинематограф множеством оператор-
ских приёмов и техник, включая методику «скрытая камера».

Творческий путь Дзиги Вертова (Денис Аркадьевич Кауфман) был связан с поиска-
ми новых способов съёмки и монтажа, новых методов организации снятого материала, 
которые позволили бы раскрыть действительность в её революционном развитии. Вер-
тов отрицал право художника на вымысел и домысел, видя задачу искусства в докумен-
тации действительности. Всегда полагая, что искусство должно служить для пропаганды 
революционных идей, Вертов осуществлял это отбором документируемых событий, ме-
тодами их съёмки, их монтажным истолкованием, объяснением в титрах и т.д. Увлечение 
творческими экспериментами порой обусловливало идейную нечёткость домысла, ус-
ложнённость киноязыка, которая затрудняла восприятие картин.

Вертов был художником-новатором, боровшимся с противниками документального 
фильма против засилья на советских экранах заграничных боевиков и душещипатель-
ных драм.

«Киноглаз» для Вертова – средство насильственной переброски глаз зрителя на 
предметы, которые «видеть необходимо». По мнению Вертова, метод «киноглаза» – это 
научно-экспериментальный метод наследования действительности, основывающийся на 
плановой организации зафиксированного на плёнке документального киноматериала» 
[3, 123]. Вертов называет своеобразной терминологией основные направления съёмки: 
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«Киноглаз и поцелуй» – скрытая камера», «Киноглаз и пожар» – съёмка врасплох», «Ки-
ноглаз и снежная ночь – наблюдение за местом».

 По мнению профессора А. Дадашева, «теоретические и практические методы Д. 
Вертова создают широкие возможности в данной области. По сути дела, съемка жизни 
врасплох означала для Д. Вертова то же, что в современном кинематографе понимается 
под репортажным методом [2, с.52]. Таким образом, интереснейшим творческим экс-
периментом стал собственно фильм «Кино-глаз» («Жизнь врасплох»), который был от-
мечен премией на международной выставке в Париже. Он стал родоначальником нового 
вида публицистики –поэтического документального кино ‒ и манифестом российской 
школы документального кино – одной из самых старых и авторитетных в мире. Жизнь 
врасплох – фильм о человеке в документально-поэтическом неинсценированном филь-
ме. Под таким же названием у него была теория о съёмках жизни врасплох методом 
скрытого наблюдения. Он считал, что это будет киноправда.

Во второй половине 1920-х г.г. Д. Вертов продолжает разработку образного языка 
публицистики, способов ритмической организации действия, исследует значение для 
монтажа интервалов (пауз) между движениями, занимается поиском наиболее выгодных 
точек для съёмки.

Наряду с теоретическими подходами Д.Вертова? существовали и другие теоретиче-
ские концепции и взгляды на роль документальных фильмов в кинопублицистике, идео-
логии в СССР в 1920-30-е г.г. (С. Эйзенштейн, Л. Кулешов, А. Довженко).

В конце 20-х г.г. сформировалось ещё одно совершенно новое направление в экран-
ной публицистике – показ некогда снятых документальных кадров в новом контексте.

Эсфирь Шуб – советский кинорежиссер, сценарист, киномонтажёр, киновед, заслу-
женная артистка России (1894-1959) предложила показ старых кадров в новом контексте. 
Свой первый документальный полнометражный фильм «Падение династии Романовых» 
Шуб создала в 1927 г. Этот фильм был полностью смонтирован из дореволюционной 
кинохроники, которую Шуб собрала в различных киноархивах, и материалов дворцового 
архива Николая II. 

Фильм «Падение династии Романовых» положил начало новому направлению в 
советской документальной кинематографии – документально-историческому кино. На 
основе монтажа архивной кинохроники Шуб создала также фильмы «Великий путь» 
(1927), «Россия Николая II и Лев Толстой» (1928), «Страна Советов» (1937), «Испания» 
(1939). Следует отметить, что Шуб является и режиссёром двух экранных произведений, 
связанных с Азербайджаном: «Торжество по случаю годовщины независимости Азер-
байджана», «По ту сторону Аракса» (1947).

Как уже указывалось выше, первым крупным произведением Шуб был фильм «Па-
дение династии Романовых». Картина смонтирована исключи тельно их сохранившей-
ся дореволюционной хроники. Шуб впервые применила приём противопоставления 
кадров, добившись нового идейного содержания, используя старый материал. Картина 
стала ярким документом большого социального звучания. Динамичное сопоставление 
кадров хроники, рассказывающей о жизни народа и правящей верхушки, наглядно де-
монстрирует остроту социальных противоречий России. Эсфирь Шуб, начиная со своей 
первой крупной работы, – фильма «Падение династии Романовых» (1927) – пошла по 
другому пути: она стремилась монтировать «неразрезанные» куски плёнки, старалась 
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сохранить на экране живой облик события. И хотя она считает своим учителем Дзигу 
Вертова (а так оно отчасти и было), всё же в её фильмах очень многое шло от неторо-
пливой, вдумчивой повествовательной манеры Флаэрти, от его принципиального отказа 
выстраивать на экране «мозаику» кадров. Победа кинематографии, оперирующей реаль-
ным материалом», – писал после выхода «Падение династии Романовых» Л. Кулешов 
(цит.по-5, с.38).

Киновед С.А. Муратов в своей книге «Пристрастная камера» отмечает, что свою 
знаменитую картину «Падение династии Романовых» Э. Шуб создала из «контрреволю-
ционного материала... Она полностью перемонтировала материал, полностью его пере-
осмыслила, впервые открыв в хроникальных кадрах то, о чём не подозревал оператор, 
который снимал эти кадры. В результате, Шуб создала не только новую форму, она соз-
дала и новое содержание. Речь идёт о содержании, которое не привносится, а как бы 
извлекается из готового материала, где оно было заложено [12].

Традиции, заложенные Э. Шуб, монтировавшей историко-револю ционные фильмы 
из старых хроникальных кадров и вскрывавшей истинный смысл этих кадров с помо-
щью острых и смелых монтажных сопоставлений, в дальнейшем были продолжены дру-
гими режиссёрами.

В качестве примера можно привести документальный фильм М. Ромма «Обыкновен-
ный фашизм», вышедший на экраны в 1965 г. Этот фильм Рома продолжает традицию, 
заложенную в советскую документалистику Э.Шуб? – создание оригинальных монтаж-
ных кинофильмов из кинохроники другого государства. М.Ромм для этой цели восполь-
зовался немецкими архивами.

Ромм в фильме мастерски использует выразительные средства монтажа, музыкаль-
ного оформления, публицистической речи для характеристики нацистского режима. Всё 
это оказало сильное эмоциональное воздействие на зрителя (40 млн. зрителей). Фильм 
имел большой успех и получил награду «Золотой Голубь», а также приз на VII Между-
народном кинофестивале документальных фильмов в Лейпциге. 

В большинстве исследований (см. 4, 5, 6, 9 и др.) отмечается, что длительный период 
(начиная с 30-х гг.) в истории советского докумен тального экрана связан с забвеньем 
достижений Д. Вертова. Так, создатели фильмов не наблюдали за реальной жизнью, 
«инсценировали» её как в театре. Режиссёры давали указания перед камерой – как надо 
стоять, улыбаться, говорить. Люди репетировали своё поведение перед камерой, целыми 
днями заучивали тексты. Иногда было весьма сложно отличить сцены, снятые с натуры, 
от игры начинающих актёров. Следует отметить, что в последующие годы не только в 
фильмах, но и в телепередачах, постановки, инсценировки послужили причиной серьез-
ного ослабления веры и интереса зрителей.
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ЕКРАННА ДОКУМЕНТАЛІСТИКА: ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК 
ТЕОРЕТИЧНИХ ВИМОГ

У статті на основі конкретних фактів і джерел простежується історія станов-
лення і розвитку світового документального кіно, дається огляд фільмографії відомих 
режисерів-кінодокументалістів, концепцій кінознавців і кінокритиків, що зіграли важ-
ливу роль у формуванні теоретичних положень екранної документалістики (Р. Флаерті, 
Дж. Грирсон, Л. Рифеншталь, Ж. Садуль, О. Салкелд, Д. Вертов, С.В. Дробашенко, Л.М. 
Рошаль, М. Ромм, Е. Шуб та ін.).

Особливо відзначаються заслуги Р. Флаерті і його фільм «Нанук із Півночі» (1922), 
що приніс йому світову славу і такий, що вважається одним із перших в історії до-
кументального кіно, і заслуги Д. Вертова, який своїм творчим підходом до монтажу 
визначив подальший його розвиток. Особлива увага приділяється його теорії про зйомки 
життя методом прихованого спостереження.

Підкреслюється також роль Е. Шуб, бо був покладений початок нового напрямку у 
документальній кінематографії. 

Ключові слова: документальні фільми, кіноспостереження, монтаж, реальність 
зображення, прихована камера, спостереження простору. 
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THE SCREEN DOCUMENTARY: FORMATION AND DEVELOPMENT OF 
THEORETICAL DEMANDS

The article deals with the history of formation and development of the world documentary 
that is traced on the basis of the concrete facts and sources. 

The article contains the review of the documentary fi lms by famous producers, the famous 
fi lm critics’ conceptions that played an important role in the formation of theoretical theses of 
screen documentary (R.Flaherty, J.Grierson, L.Lifenshtal, G.Sadoul, A. Salkeld, D. Vertov, S.V. 
Drobashenko, E.Shub and others). R.Flaherty’s achievements are emphasized, specially in his 
documentary fi lm “Nanook from the North” (1922) that brought him the world fame. This fi lm 
is considered to be one of the fi rst one in the history of documentary cinema. D.Vertov whose 
creative approach to montage predetermined its further development made a valuable contri-
bution to documentary fi lms. The special attention is given to his theory about sudden shooting 
by the method of covert surveillance. It is also noted that E.Shub played an important role in 
the history of cinematography and marked the beginning of the new direction in documentary.

Keywords: documentary fi lms, cinema observations, montage, reality of description, can-
did camera, sudden shooting, space observation.
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НАЦІОНАЛЬНА МОВНА ТРАДИЦІЯ В МОВОЗНАВЧІЙ 
СПАДЩИНІ ОЛЕКСАНДРА РИБАЛКА

У статті досліджено мовознавчу спадщину Олександра Рибалка, визначального 
україніста, джерелознавця, історика культури, мовознавця, редактора, яка охоплює 
проблеми відновлення питомих правописних засад української мови, повернення тра-
диційної української термінології в наукові тексти, відродження питомої, штучно ви-
лученої або призабутої лексики, додержання народних основ тощо. Схарактеризовано 
визначальні риси наукового почерку Олександра Рибалка, сутність яких полягає в макси-
мальному використанні новочасних або давніших, але менш відомих загалу словах літе-
ратурної мови, переважно утворених на українському ґрунті.

Ключові слова: Олександр Рибалко, український правопис, українська термінологія, 
мовна традиція. 

Мовознавча спадщина Олександра Рибалка настільки глибока й концептуаль-
на, що й сьогодні становить науковий інтерес і є актуальною з погляду внормування 
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поняттєво-термінологічного апарату сучасної мовознавчої науки й удосконалення чин-
ного українського правопису з урахуванням цілісного історичного досвіду становлення 
його. Йдеться передовсім про праці Олександра Рибалка в царині мовознавства, уміщен-
ні в пропам’ятному збірникові «Правдиве українське серце. Олександр Рибалко», які і 
становили джерельну базу нашої наукової студії, присвяченої дослідженню національної 
мовної традиції у творчому доробкові визначного україніста, джерелознавця, історика 
культури, мовознавця й редактора.

Продовжуючи традиції поборників українського слова, зокрема І. Огієнка, який на-
голошував на тому, що в номінації мовознавчих понять слід орієнтуватися на питому 
українську лексику, «а термінів з чужомовних слів нам краще б не вживати зовсім» [1: 9], 
Олександр Рибалко пропонував «повернути до правопису українську термінологію: ді-
єйменник (інфінітив), риска (тире), розділка (дефіс), середник (крапка з комою), при-
росток (префікс), наросток (суфікс), синтакса (ця форма природніша – як теза, криза, 
оаза, генеза і под.)» [2: 194],  – тим самим закликаючи «послуговуватися не від учора 
заведеною, а нашою давньою, традиційною термінологією» [3: 191]. Гадаємо, що ці ідеї 
Олександра Рибалка, на жаль, так і залишаться утопічними, бо в боротьбі за остаточне 
звільнення «від намулу десятиріч сталинщини і застою» (О. Рибалко) перемога прогно-
зовано буде за бюрократичною системою, не здатною повернутися обличчям до нашої 
історичної мовної традиції. Водночас унормування й кодифікація мовознавчої терміно-
логії – встановлення внормованої термінології, що відповідає структурі сучасної україн-
ської літературної мови й нормам чинного правопису, – є першорядним завданням, над 
розв’язанням якого мають працювати вчені-термінологи.

В одній із останніх наших проблемно-дискусійних розвідок [4], присвяченій дослі-
дженню неуніфікованого вживання окремих мовознавчих термінів у сертифікаційних 
роботах з української мови і літератури за 2013–2015 роки, обґрунтовуючи недоціль-
ність використання терміна м’який знак, що перебуває за межами термінологічної норми 
сучасного мовознавства, і намагаючись довести думку щодо повернення до складу пра-
вописної термінології нормативного терміна знак м’якшення, ми покликалися на Олек-
сандра Рибалка як на щирого пропагатора нашого багатющого, незужитного, невідцвіт-
ного слова. Зокрема, у мовознавчих студіях патріотичного, небайдужого до майбутнього 
рідної мови мовознавця читаємо: «Знак м’якшення слід повернути на його традиційне 
місце в нашій абетці – після Я» [2: 193]; «Доцільно поряд з описовим знак м’якшення 
повернути традиційну назву ь – їр за прикладом й – йот» [5: 235].

Беззаперечно, запозичення в наш час – один із продуктивних і важливих шляхів по-
повнення лексичної системи мови, проте переважання його над іншими механізмами, 
спрямованими на пошук власних ресурсів, великою мірою шкодить мові. Отож цілком 
закономірним є те, що в річищі оновлення поняттєво-термінологічного апарату сучасної 
науки, зокрема й мовознавчої, учені-термінологи особливої уваги надають відродженню 
національної термінології. З цього погляду науковий інтерес становить і мовознавчий до-
робок Олександра Рибалка, який не лише пропонує замінити запозичені термінні слова 
алфавіт і азбука українським відповідником абетка [6: 201], а й сам активно послугову-
ється цією лексемою у своїх працях, зокрема: «Від 1619 року веде родовід в українській 
абетці літера ґ»; «Водночас давнє українське письменство знало й третій спосіб переда-
чі проривного ґ – через запозичену з латинської абетки літеру g» [7: 175]; «Українська 
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абетка – не довільна вигадка, вона сформувалася історично» [Там само: 178]; «Слушно 
позначають уживання африкат у білоруській абетці» [2: 193]; «… в нас ще й досі то-
чаться запальні дискусії щодо складу абетки й основних правописних засад» [5: 223]. 

До речі, іменником абетка й похідним від нього прикметником абетковий закономір-
но послуговуються розробники Державного стандарту України «Засади і правила розро-
блення стандартів на терміни та визначення понять» [8]. Наприклад, у змісті документа чи-
таємо: «Літерні позначення треба подавати за відповідною абеткою в такій послідовності: 
літерні позначення за українською абеткою; літерні позначення за латинською абеткою; 
літерні позначення за грецькою абеткою»; «Назву абетки перед літерними позначеннями 
не зазначають»; «Іншомовні терміни-відповідники стандартизованих термінів в абетко-
вих покажчиках розташовують за абеткою відповідної мови…» [Там само: 8]. Крім цього, 
у змісті навчального матеріалу вдосконаленої й доопрацьованої програми для загально-
освітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою «Українська мова. 1–4 кла-
си» [9] зафіксовано тему «Українська абетка (алфавіт)», а в державних вимогах до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів читаємо: «Учень/учениця правильно читає (напам’ять 
або із запису) українську абетку; розташовує 5-6 слів за абеткою…». Хоча у формулю-
ванні теми достатньо обмежитися українським словом абетка, не дублюючи його запози-
ченим відповідником алфавіт. З огляду на це, чи варто в навчальній програмі для основної 
школи пропонувати тему «Алфавіт (абетка, азбука)» [10]? Це, на нашу думку, по-перше, 
не відбиває сучасні тенденції у вітчизняному мовознавстві щодо відродження автентичної, 
національно виправданої термінології; по-друге, порушує принцип наступності між почат-
ковою й основною школою в засвоєнні учнями мовознавчих термінів. 

Отже, цілком виправданою й науково обґрунтованою є позиція Олександра Рибалка 
щодо активного поширення не лише в розмовному, а й у науковому мовленні слова абет-
ка, яке відповідно до «Етимологічного словника української мови» є власне українською 
назвою азбуки, утвореної за вимовою перших двох літер (а, бе), очевидно, під впливом 
назв азбука, альфабет, abecadlo (від вимови перших трьох літер а, be, ce) [11: 38].

Концептуальним напрямом дослідницької роботи Олександра Рибалка в царині мо-
вознавства були також студії, присвячені питанням удосконалення «Українського право-
пису» з погляду додержання народних основ, відновлення питомих правописних засад і 
спрощення, раціоналізації правил тощо.

Насамперед Олександр Рибалко наполягав на відновленні форми двоїни іменників 
(якщо не основної, то як варіантної), обґрунтовуючи тим, що ця форма характеризує 
давність української мови, притаманна як східно-, так і західноукраїнським говіркам, 
уживана у фольклорі, творах давнього письменства, класиків нової української літера-
тури, сучасній мовній практиці діаспори, у використовуваному Українською церквою 
перекладі Святого Письма (І. Огієнка). Зокрема, у науковій розвідці «Дві слові про дво-
їну» не йшлося про абсолютизацію чи якесь нав’язування двоїни, а було запропоновано 
повернути її нормативний статус хоча б у художній літературі як «відмітну рису ще індо-
європейської прамови» [12: 212], «невід’ємний складник літературної мови» [Там само: 
215], «пам’яткову форму, яка засвідчує органічність і давність української мови» [Там 
само: 221], «традиційну ознаку української мови» [5: 243].

До того ж, узявши активну участь у мовознавчій дискусії навколо проекту україн-
ського правопису, що точилася протягом 2000–2001 років на шпальтах газет «Літературна 
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Україна», «Українське слово» і сторінках журналу «Українська мова і література в шко-
лі», Олександр Рибалко не лише сам висловлював пропозиції щодо, наприклад, віднов-
лення давнього закінчення -и в родовому відмінку однини іменників на -ть (радости, 
совісти, творчости), а також у словах типу крови, любови, осени, соли, Руси, Білоруси, 
імени, племени й под., але й повністю підтримував погляди  правописної комісії, яка в 
проекті правопису висловила пропонувала писати и в родовому відмінку однини імен-
ників третьої відміни з основою на -сть та іменників четвертої відміни із суфіксом -ен-. 
На думку Олександра Рибалка, це була спроба «звільнитися від колишніх правописних 
спотворень» [5: 230]. До речі, отримавши останнє число науково-теоретичного часопису 
«Українська мова» за 2015 рік, натрапив на цікаву розвідку відомого вітчизняного мо-
вознавця В. Німчука, який, досліджуючи старокнижні елементи й «діалектизми» в Шев-
ченковій поезії, стверджує: «Потрібно повернути до літературної норми деякі елементи 
Шевченкової мови, несправедливо усунуті з неї (виділення наше. – С. О.), зокрема и на 
початку слова: Бо вернулись Москалики Иншими шляхами («Катерина») та закінчення 
-и в родовому відмінку однини іменників третьої відміни іменників: Не спинила весна 
крови, Ні злости людської («Гайдамаки»)» [13: 21–22]. Це переконливо засвідчує, що 
Олександр Рибалко обстоював національні традиції українського правопису об’єктивно, 
послідовно й науково обґрунтовано. 

У «Контроверзах довкола правопису», що є частиною статті «Коло має бути розірва-
но…», йдеться й про початкову И як питому ознаку живої мови, але, на жаль, не чинного 
українського правопису. Олександра Рибалка обурювала безапеляційність «експертів», 
яка дорівнювала, за його словами, їхній некомпетентності, щодо недоцільності повер-
нення в українську мову и на початку слів. З огляду на це Олександр Рибалко, імпліцитно 
звертаючись до «експертів», що керувалися передовсім власними уподобаннями й емо-
ціями, ставить низку риторичних питань: «Невже нашим учителям-дискутантам ніколи 
не потрапляв виданий для школи “Орфоепічний словник” М. Погрібного, що рекомендує 
вимовляти такі слова з наближенням до и?»; «Невже їм не відомі твори сучасних авторів 
– роман В. Дрозда “Ирій” чи однойменна збірка поезій М. Осадчого?»; «Невже ніколи 
не впадали в око написання початкової и в назвах Ийбіонг, Ийчжу, Илич, Ирзем, Ич-Оба 
та ін.?» Власне, ці питання і вказують на абсурдність ситуації, яку Олександр Рибалко 
означив так: «У складі абетки в підручниках, почавши з букваря, і словниках фігурує 
велика літера И, водночас чинний правопис не дозволяє писати и на початку слів, а на 
практиці, коли треба, усе ж таки, як бачимо, и пишуть» [5: 233]. І справді, з-поміж усіх 
лексикографічних праць (словників, довідників, енциклопедій) ми натрапили лише на 
одне сучасне видання, у якому подано слова на літеру и: икавка, икання, икати (як за-
старілі варіанти до гикавка, ікавка, гикання, ікання, гикати), а також вигукові слова ит 
(те саме, що ет) та ич (те саме, що ач або іч) [14: 486]. Навіть цей приклад свідчить про 
слушність пропозицій Олександра Рибалка й авторів проекту «Українського правопису» 
повернути  и на початок деяких слів заради збереження традиційної вимови й відповідно 
до норм традиційної фонетики.

Цілком слушною є заувага Олександра Рибалка щодо розрізнення закінчень -а(-я) і 
-у(-ю) в таких словах: предмета (річ) і предмету (предмету філософії), сектора (матема-
тика) і сектору (сектору перекладів), спектра (фізика) і спектру (спектру поглядів), пор-
трета (мистецька річ) і портрету (словесного портрету), звіра (одного) і звіру (збірне), 
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дуба (ботанічне) і дубу (шафа з дубу), клена (дерева) і клену (збірне, деревина) [2: 193]. 
Ні чинний «Український правопис» [15], ні сучасні словники, зокрема словник-довідник 
«Дзвона чи дзвону? або -а(-я) і -у(-ю) в родовому відмінку» [16], не подають у цих словах 
варіантів закінчень, що залежать від лексичного значення, крім іменника сектор – «сек-
тора (частина круга, площі) і сектору (підрозділ; галузь)» [Там само: 116].

Услід за Олександром Рибалком уважаємо, що іменник стіл також у формі родо-
вого відмінка однини може мати різні закінчення залежно від значення, хоча чинний 
«Український правопис» фіксує варіантні закінчення цього слова, проте лише як назву 
конкретного предмета – стола́ (й сто́лу) [15: 83], вибір закінчення в яких залежить на-
чебто тільки від наголосу. Водночас, якщо протиставимо лексичне значення слова стіл у 
словосполученнях ніжки стола ́ (назва конкретного предмета, що позначає вид меблів), 
запросити до сто́лу (назва збірного поняття, що позначає накритий різними стравами 
стіл) та працівник паспортного сто́лу (назва установи), то виявиться, що зміна закінчен-
ня безпосередньо впливає на семантику слова, як акта (назва документа) і акту (назва 
дії), листопада (назва місяця) і листопаду (назва процесу), каменя (назва одиничного 
поняття) і каменю (назва збірного поняття) та под.

 Складно не погодитися з Олександром Рибалком, який уважав закінчення іменни-
ків чоловічого роду ІІ відміни однини у формі родового відмінка «справжнім каменем 
спотикання в словниках» [5: 244]. Навіть сучасна мовна практика потребує уточнення 
закінчень родового відмінка в окремих іменниках чоловічого роду ІІ відміни, особливо в 
лексичних новотворах, що репрезентують нові явища суспільного й виробничого життя, 
розвиток науки, техніки, культури, нові риси сучасного побуту тощо. Приміром, горта-
ючи авторитетні лексикографічні видання серії «Словники України», можна натрапити 
на різні закінчення родового відмінка іменника сайт. Порівняймо: сайт, -а в «Україн-
ському орфографічному словникові» [17: 756] і сайт, -у в словникові «Нові слова та 
значення» [18: 222]. Якщо кваліфікувати це слово як назву, що означає «сукупність веб-
сторінок, доступних у мережі Інтернет» або «вузол у мережі Інтернет, за яким закріплена 
адреса, що ідентифікує його» [Там само: 222], то нормативно виправданим є закінчення 
-у, властиве абстрактним іменникам зі збірним значенням.

Не маючи фахової філологічної освіти, проте будучи справжнім фахівцем у царині 
мовознавства, Олександр Рибалко наголошував і на проблемі функціювання девербати-
вів. Зокрема, у статті «Коло має бути розірвано…», яку Олександр Рибалко написав у 
співавторстві із Катериною Рибалко у формі зауважень і пропозицій до проекту пра-
вопису, виданого окремим виданням у 1999 році, було запропоновано «сформулювати 
правило про послідовне розрізнення віддієслівних іменників, що виражають дію, процес 
і результат» [5: 241], оскільки тенденція до такого розрізнення помітна у фаховій літера-
турі та в давніших словниках. Приміром, проблемам семантики й функціювання відді-
єслівних лексем у галузевих терміносистемах присвячено наукові розвідки О. Мартиняк 
(науково-технічна терміносистема), М. Вакуленка, В. Пілецького (фізична терміносисте-
ма), К. Лавріщевої, Н. Міщенко, Р. Мисака, Б. Рицаря (терміносистема програмної інже-
нерії). До того ж мовні особливості сучасного лінгводидактичного терміна-девербатива 
стали предметом нашого спеціального наукового дослідження «Девербативи в сучасній 
лінгводидактичній терміносистемі: лексико-семантичний, граматичний і стилістичний 
аспекти» [19], у якому ми проаналізували особливості функціювання девербативів як 
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цілісного класу термінної лінгводидактичної лексики в семантичному, граматичному і 
стилістичному аспектах.

Отже, Олександр Рибалко вболівав за вироблення єдиного для всіх українців світу 
соборного правопису як утвердження історичної справедливості й відродження націо-
нальної правописної традиції, сподіваючись на те, що ми почнемо ХХІ сторіччя з новим, 
науково обґрунтованим правописом, який дасть реальний шанс для поступової мовно-
правописної консолідації. 

Визначальною рисою наукового почерку Олександра Рибалка є переважання форм 
давального й місцевого відмінків однини іменників чоловічого роду на -ові (-еві, -єві) 
без диференціації на істоти і неістоти. Наприклад: «Немає їх і в поважному “Етимологіч-
ному словникові української мови” (1985, Т. 2)» [3: 190]; «Деякі іменники на означення 
парних понять мають форму двоїни і в орудному відмінкові» [12: 213]; «Послідовно від-
кинуто йотацію при збігові двох голосних…» [5: 224]; «Маємо ще одну нагоду в рамках 
планованих заходів на відзначення року мов звернути якнайпильнішу увагу на україн-
ську правописну проблематику …, щоб допомогти загалові … зрозуміти потребу, мету і 
зміст пропонованих змін до українського правопису» [Там само: 251]. 

Проте більшість авторів наукових текстів послуговуються все ж таки факультатив-
ним варіантом закінчення -у (-ю), нехтуючи тим самим основним варіантом -ові (-еві, 
-єві). Хоча в науково-теоретичних студіях, надрукованих у найавторитетнішому фахово-
му виданні НАН України «Українська мова» протягом останніх років, помітна тенденція 
до повернення закінчення -ові (-еві, -єві) іменникам чоловічого роду на позначення аб-
страктних понять. Наприклад: «У пасивних зворотах зосереджено увагу на наслідкові, 
результатові, ефекті якоїсь дії, на наявності процесу у вигляді факту, на об’єктові, а 
не на активному діячеві» (О. Лаврінець1); «Часто вживана фразера світ Божий завдяки 
новому індивідуальному контекстові тяжіє до естетизованих афористичних висловів» 
(С. Єрмоленко2); «Дехто вважає, що вживання форм середнього роду кожне, усяке (вся-
ке), жодне надає текстові зниженого стилістичного забарвлення» (М. Гінзбург3); «До-
повідь Г. П. Лукаш була присвячена аналізові знімних перифраз» (М. Торчинський4); «У 
значеннях “розвиток”, “перебіг чогось у часі”, й “сукупність окремих елементів чого-не-
будь” (зокрема уроку), доречно надавати перевагу іменникові перебіг» (С. Омельчук5); 
«З першим [словосполученням Європейська революція] він [іменник Євромайдан] збли-
жується, а від другого [словосполучення Революція гідності] відрізняється тим, що ви-
разно експлікує завдяки компонентові Європ(-а) його політичний зміст» (М. Степанен-
ко6); «У згаданому словникові мови Т. Г. Шевченка задокументовано цілий шерег слів з 
обмеженою кількістю словоформ» (П. Білоусенко7).

Однією з національних особливостей українського літературного мовлення є пере-
важання нерозщеплених присудків у формі одного дієслова. Хоча в писемних наукових і 

1  Українська мова. – 2014. - № 1. – С. 64.
2  Українська мова. – 2014. - № 2. – С. 16.
3  Там само. – С. 99.
4  Там само. – С. 124.
5  Українська мова. – 2015. - № 1. – С. 56.
6  Українська мова. – 2015. - № 2. – С. 8.
7  Українська мова. – 2015. - № 3. – С. 28.
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публіцистичних текстах мовці надуживають  розщепленими присудками типу проводи-
ти дослідження (замість досліджувати), здійснити зіставний аналіз (замість зістави-
ти), здійснювати вимірювання (замість вимірювати), здійснювати реалізацію (замість 
реалізовувати),  установити відповідність (замість увідповіднити), установити послі-
довність (замість упослідовнити). Водночас у своїх  мовознавчих працях Олександр Ри-
балко активно пропагує питомі форми нерозщеплених присудків, наприклад: «Написан-
ня багатьох слів увідповіднено з російськими формами…»; «Цей компромісний характер 
неминуче передумовлював деякі слабкі сторони цього правопису…» [5: 224]; «Треба, на-
решті, …уодноманітнити написання…» [Там само: 241]. До того ж, наголошуючи на 
новочасних або давніших, але менш відомих загалу дотеперішніх штучних обмеженнях 
ужитку словах літературної мови, переважно утворених на українському ґрунті відпо-
відниках, Олександр Рибалко свідомо вводить дієслово абеткувати у значенні «роз-
міщувати за абеткою». 

Будучи щирим провідником правдивого українського слова, намагаючись відродити 
й відживити його в мові сучасників, небайдужий до майбутнього рідного слова мовник-
патріот Олександр Рибалко активно популяризує яскраві, питомо українські слова не 
тільки за походженням, а й за морфологічним складом, що належать до різних частин 
мови, зокрема:

– іменників: закиди в зайвині; знадоби до рубрики; мовна каліч; наличка (у значен-
ні «клеймо») «застаріле»; низка слів; конструктивне річище; спонука повернути літеру; 
правописні спотворення;

– прикметників: дальше вдосконалення; доконечна заувага; живомовне середовище; 
загальникові, суб’єктивно-смакові оцінки; застрашливо-вбивча позначка; задавнені про-
блеми; зловорожа сила; невідрадні умови; тривка основа для студій; 

– дієслів: ми гибіємо; допасовувати правопис до нового часу; залічувати питання; 
словник не заповідається; молодь могла б запізнатися (у значенні «ознайомитись»); 
препарувати мову письменників; пропозиції придадуться (у значенні «стануть у при-
годі»); літера сподобилася особистої ненависті;

– прислівників: живосилом запровадити; кальки запопадливо популяризувалися; по-
новно затвердити; радше винятки; справіку притаманна мовна форма.

Також Олександр Рибалко замість невмотивованих лексичних кальок з російської 
мови реанімує природні для української мови слова. Зокрема, у своїх мовознавчих сту-
діях мовник-патріот активно послуговується іменником тло, замість росіянізма фон (на 
тлі сьогочасної мовної руїни, на тлі гіпертрофованої прихильності до іншомовних за-
позичень, на провінційному тлі, негативістське тло); українським відповідником низка 
до слова ряд (низка традиційних написань, низка серйозних наукових проблем, низка ві-
домих видавництв); іменником недогляд, замість суржикового витвору недолік (прикрий 
недогляд, деякі текстові недогляди); девербативом покликання з наголосом на третьому 
складі, уникаючи позанормативного посилання (покликання на розміщення ь у кирилиці, 
покликання С. Головащука на те, що…) тощо.

Привертають увагу й означальні слова-епітети, що Олександр Рибалко використовує 
до Українського Слова – багатюще, незужитне, невідцвітне. Вони є беззаперечним під-
твердженням слів дружини визначного україніста Катерини Рибалко: «Власне, мова була 
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для нього другим повітрям: озонним дихали його легені, а мовним – душа. Словом дуже 
дорожив, сприймав його як одухотворену сутність» [20: 764].

Отже, ідеї Олександра Рибалка, його спостереження, теоретичні висновки і практич-
ні рекомендації дають відповіді на чимало проблемних питань вітчизняного мовознав-
ства загалом та сучасного українського правопису, який, за словами мовника-патріота, 
певною мірою носить «директивно-насильницький, русифікаційний і науково необґрун-
тований характер». Поза сумнівом, проблемно-дослідницькі статті Олександра Рибалка 
актуальні й умотивовані, оскільки дають змогу на новому рівні осмислити закономір-
ності розвитку української мови, поглиблюють уявлення про мовознавчу термінологію, 
мовні явища й функціювання їх у ХХІ сторіччі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Огієнко І. Українська граматична термінольоґія. Історичний словник української 

граматичної термінології з передмовою про історію розвитку її / Іван Огієнко. – К. : 
Друкарня 1-ї Київської Друк. спілки, 1908. – 80 с. 

2. Рибалко О. Пропозиції щодо вдосконалення «Українського правопису» / Олександр 
Рибалко // Правдиве українське серце. Олександр Рибалко / упор. І. Гирич, К. Рибал-
ко ; заг. ред. К. Рибалко. – Видавничий дім «Простір», 2010. – С. 192–194. 

3. Рибалко О. Казна-що з «казначейством» / Олександр Рибалко // Правдиве українське 
серце. Олександр Рибалко / упор. І. Гирич, К. Рибалко ; заг. ред. К. Рибалко. – Ви-
давничий дім «Простір», 2010. – С. 189–191. 

4. Омельчук С. А. Нормативне вживання мовознавчих термінів в умовах тестових за-
вдань з української мови у форматі ЗНО / С. А. Омельчук // Наукові записки На-
ціонального університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : зб. наук. 
пр. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2015. – 
Вип. 57. – С. 149–153. 

5. Рибалко О. Коло має бути розірвано… / О. Рибалко, К. Рибалко // Правдиве україн-
ське серце. Олександр Рибалко / упор. І. Гирич, К. Рибалко ; заг. ред. К. Рибалко. – 
Видавничий дім «Простір», 2010. – С. 223–253. 

6. Рибалко О. Правдиве  українське слово / Олександр Рибалко // Правдиве українське 
серце. Олександр Рибалко / упор. І. Гирич, К. Рибалко ; заг. ред. К. Рибалко. – Ви-
давничий дім «Простір», 2010. – С. 200–211. 

7. Рибалко О. Доля проскрибованої літери / Олександр Рибалко // Правдиве українське 
серце. Олександр Рибалко / упор. І. Гирич, К. Рибалко ; заг. ред. К. Рибалко. – Ви-
давничий дім «Простір», 2010. – С. 175–178. 

8. ДСТУ 3966:2000 Термінологія: Засади і правила розроблення стандартів на терміни 
та визначення понять / [розроб. Л. Єршова, Н. Куземська, В. Моргунюк, Л. Пшенич-
на, І. Яковлєва]. – К. : Держстандарт України, 2000. – 32 с. 

9. Українська мова : програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1–4 класи 
[Електронний ресурс] / [уклад. М. С. Вашуленко, К. І. Пономарьова, О. Ю. Прище-
па, В. О. Мартиненко, С. О. Караман, Л. І. Лунько].  – Режим доступу : http://old.mon.
gov.ua/images/fi les/navchalni_programu/2012/ukr/01_ukr.pdf. – Назва з екрану. 

10. Програма з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з укра-
їнською мовою навчання (5–7 класи) / [уклад. Г. Т. Шелехова, М. І. Пентилюк, 



381

В. І. Новосьолова, Т. Д. Гнаткович, Н. Б. Коржова, К. В. Таранік-Ткачук] // Україн-
ська мова і література в школах України. – 2015. – № 7–8. – С. 13–27. 

11. Етимологічний словник української мови: В 7 т. / АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. 
О. О. Потебні; Редкол. О. С. Мельничук (голов. ред.) та ін. – К. : Наук. думка, 1982. – 
Т. 1 : А–Г / Укл. : Р. В. Болдирєв та ін. – 1982. – 632 с. 

12. Рибалко О. Дві слові про двоїну / Олександр Рибалко // Правдиве українське серце. 
Олександр Рибалко / упор. І. Гирич, К. Рибалко ; заг. ред. К. Рибалко. – Видавничий 
дім «Простір», 2010. – С. 212–222. 

13. Німчук В. До проблеми про старокнижні елементи й «діалектизми» в Шевченковій 
поезії / Василь Німчук // Українська мова. – 2015. – № 4. – С. 3–25. 

14. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. 
В.Т. Бусел]. – К.; Ірпінь : Перун, 2009. – 1736 с. 

15. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Ін-т укр. 
мови НАН України. – К. : Наук. думка, 2010. – 288 с. 

16. Лозова Н. Є. Дзвона чи дзвону? або -а(-я) і -у(-ю) в родовому відмінку / Н. Є. Лозова, 
В. Б. Фридрак. – К. : Наук. думка, 2007. – 168с. 

17. Український орфографічний словник : близько 172 000 слів [уклад. В. В. Чумак, 
І. В. Шевченко, Л. Л. Шевченко, Г. М. Ярун] ; за ред. В. Г. Скляренка. – вид. 7-ме, 
перероб. і доп. – К.: Довіра, 2008. – 984 с. 

18. Нові слова та значення : словник / Ін-т укр. мови НАН України ; уклад. Л. В. Туров-
ська, Л. М. Василькова. – К. : Довіра, 2008. – 271 с.

19. Омельчук С. Девербативи в сучасній лінгводидактичній терміносистемі: лексико-
семантичний, граматичний і стилістичний аспекти / Сергій Омельчук // Українська 
мова. – 2015. –  № 3. – С. 45–58. 

20. Рибалко К. Непроминуще, дороге до болю / Катерина Рибалко // Правдиве україн-
ське серце. Олександр Рибалко / упор. І. Гирич, К. Рибалко ; заг. ред. К. Рибалко. – 
Видавничий дім «Простір», 2010. – С. 760–776. 

Омельчук С. А., доктор педагогических наук, доцент
Херсонский государственный университет, Херсон

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЯЗЫКОВАЯ ТРАДИЦИЯ В ЯЗЫКОВОМ НАСЛЕДИИ 
АЛЕКСАНДРА РЫБАЛКА

 В статье исследовано языковое наследие Александра Рыбалко, выдающегося укра-
иниста, источниковеда, историка культуры, языковеда, редактора, которое охватыва-
ет проблемы возрождения исконных правописных основ украинского языка, возвраще-
ние традиционной украинской терминологии в научные тексты, возрождение исконной 
специально изъятой или забытой лексики, в т. ч. сохранения народных основ. Охарак-
теризованы определяющие черты научного почерка Александра Рыбалко, суть которых 
заключается в максимальном использовании новых или более давних, но менее известных 
современному обществу словах литературного языка, преимущественно образованных 
на украинской почве.

Ключевые слова: Александр Рыбалко, украинское правописание, украинская терми-
нология, языковая традиция.
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NATIONAL LANGUAGE TRADITION IN LINGUISTIC HERITAGE OF 
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The article deals with linguistic heritage of Olexandr Rybalko, outstanding expert in 
Ukrainian language, expert in source study, cultural historian, linguist, editor, which embraces 
the problems of renewal of proper orthographical principles of Ukrainian the language, return 
of traditional Ukrainian terminology to scientifi c texts, revival of proper Ukrainian, specially 
excluded or lost vocabulary, including preservation of national principles. Determinative fea-
tures of Olexandr Rybalko`s scientifi c style, which essence consists of maximal use of new of 
new or older, but less known to modern society words of literary language, mainly formed on 
Ukrainian ground, are characterized.
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КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПРОСТОРУ В ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІЙ 
КАРТИНІ СВІТУ ЕММИ АНДІЄВСЬКОЇ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ 

ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ
 
У статті розглянуто особливості концептуалізації простору в українській мовно-

культурній традиції. Дослідження виконане на матеріалі поетичних творів Емми Анді-
євської. У ході аналізу простежено специфіку лінгвалізації таких просторових понять, як 
«дорога», «шлях», «путь», «стежка» та ін. З’ясовано семантику відповідних лінгвомен-
тальних величин та особливості їх вербалізації в індивідуально-авторській картині світу.

Ключові слова: поняття простору, дорога, шлях, концепт, концептуалізація, інди-
відуально-авторська картина світу.

Дослідження теоретичних засад і практики художньої творчості в контексті питань 
ментальності, культури, духовності народу перебувають сьогодні серед першочергових 
завдань мовознавчої науки. Ключем до розуміння культурних цінностей народу, експлі-
кованих в авторській мовотворчості, стають насамперед лінгвокогнітивні та лінгвокуль-
турологічні студії. Саме до таких належить запропоноване повідомлення, присвячене 
аналізу особливостей концептуалізації простору в індивідуально-авторській картині сві-
ту Емми Андієвської.
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Зазначимо, що дослідницький інтерес до природи міфопоетичного хронотопу ста-
більно високий уже протягом тривалого часу. Значною мірою це зумовлено прагнен-
ням подолати традиційно-науковий підхід до характеристики понять простору і часу, 
тісно пов’язаних із культурою народу, його історією, способом художнього сприйняття 
дійсності. Щодо простору, то його розглядають з погляду лінгвосеміотики (В. Іванов, 
Ю. Лотман, В. Топоров), із позицій етнолінгвістики (Є. Бартмінський, Л. Лебедєва, Т. Ра-
дзієвська, О. Селіванова), у формально-граматичному аспекті (Ю. Апресян, О. Кубря-
кова, Ж. Соколовська, К. Яковлєва). В останні десятиліття помітно активізувалися мі-
фопоетичний та лінгвостилістичний підходи до вивчення категорії простору, зокрема в 
працях В. Жайворонка, С. Єрмоленко, Т. Монахової, С. Нікітіної, Т. Цив’ян та ін.

Простір, як відомо, є одним із важливих параметрів композиційно-динамічної струк-
тури художнього тексту, тією конструктивною силою, що організовує матеріал в єдине 
змістове ціле. Дослідження просторових реалій в ідіостилі письменника демонструють 
як особливості світосприйняття окремого автора, так і мовомислення всього етносу. 
Потребою вивчення специфіки письменницьких ідіостилів зумовлений пошук і нового 
дослідницького інструментарію. Все частіше разом із такими поняттями, як образ, сим-
вол, архетип, міфологема, науковці послуговуються терміном «концепт», схиляючись до 
думки, що «зміст концепту як ментальної сутності визначається всією різноманітністю 
контекстів уживання і залежить від екзистенційних і художніх домінант» [4 : 48].

Під концептом, експлікованим у художньому просторі, слідом за К. Голобородьком, 
розуміємо лінгвоментальну категорію, що містить знання і досвід людини, смисли екс-
тралінгвального, узуального, ідіолектного характеру та репрезентує концептуальну кар-
тину світу творчої особистості в авторському мовленні [4 : 51]. Зауважимо, що концепт у 
художньому тексті є результатом уяви митця, який конструює нову реальність відповідно 
до індивідуального світобачення, внутрішніх інтенцій, власних уподобань.

Щодо концептуалізації, то під нею зазвичай розуміють процес співвідношення 
об’єкта з будь-якою категорією (В. Маслова) [цит. за 9 :  91].

Зазначимо, що напрацьований науковий інструментарій когнітивної лінгвістики і 
лінгвокультурології дає змогу детально і ґрунтовно вивчати концептуалізовані образи 
певної мови на різних етапах її розвитку, у різних стилях і дискурсах, у тому числі й 
письменницькому ідіостилі. Породжені мовною особистістю тексти дозволяють виявити 
естетичне багатство та ерудицію їх автора, тематичну та семантичну багатоманітність 
його лексикону, високу чутливість до художнього образу. 

Предметом аналізу в запропонованій розвідці стали лінгвокогнітивні та лінгвокуль-
турологічні особливості концептуалізації просторових понять у поетичній творчості ві-
домої української письменниці Емми Андієвської, яка більшу частину життя провела в 
еміграції. Автор передмови до 10-томного видання її творів П. Осадчук говорить про неї 
як про неперевершеного митця у всіх жанрах літератури та видах мистецтва, завданням 
якого є «збурити» суб’єктивний світ і світ реальний та «знайти в їхній дифузії щось цінне 
й неповторне для душі і думки», підняти своїх читачів до орбіти  нового сприйняття та 
осмислення світу і самих себе в ньому [6 : 9]. Критик застерігає від однобічного тлума-
чення творчої спадщини Е. Андієвської та пропонує розглядати її як таку, що постала 
наперекір усім родинним, суспільно-політичним, історичним передумовам, причинам і 
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наслідкам, засвідчивши, за словами П. Сороки, появу «творця-медіума, свідомого своєї 
високої місії та духовної цінності» [цит. за 6 : 2].

Письменниця, яка змушена була емігрувати в Німеччину, ніколи не втрачала зв’язку 
з батьківщиною. Очевидно, цим можна пояснити домінування в її творах мотивів туги 
за рідним краєм, поетизацію понять, близьких письменниці з дитинства (степу, поля, 
відповідних флористичних і фаунонімічних образів тощо: збірки «Первні», «Наука про 
землю», «Базар» та ін.). Важливе місце в поетичному тезаурусі Е. Андієвської займає 
змалювання простору, засвідчене передусім такими номенами, як шлях, дорога, путь, 
стежка та іншими, що репрезентують відповідні лінгвоментальні величини.

Т. Радзієвська, досліджуючи концепт «шлях», що є водночас і результатом, і засобом 
пізнання простору, зауважує, що він, хоч і не належить до ключових понять культури, як-
от «»добро», «зло», «воля», «істина», «краса», проте є одним із найважливіших «працю-
ючих» концептів у площині «людина – простір», який засвідчує різні аспекти взаємодії 
людини з близькими або віддаленими, видимими або уявними просторовими сферами. 
На думку дослідниці, розширення сфери денотації імен сигналізує про подальше осво-
єння і осмислення простору [7 : 17].

Лексеми дорога, шлях, путь, стежка, рідше тракт, гостинець, шосе, траса, магі-
страль, манівці, тропа належать до одного синонімічного ряду [8 : 454], а отже, поді-
бно тлумачаться в українській загальномовній практиці. Так, ключовими в семантичній 
структурі слів дорога і шлях будуть такі лексико-семантичні варіанти: 1) слуга землі, по 
якій їздять і ходять, та слід, що на ній залишається; 2) місце для проходу, проїзду; 3) пе-
ребування в русі, напрям руху, процес їзди, ходьби, а також: 4) напрям діяльності, шлях 
розвитку, спосіб існування, засіб досягнення [3 : 240, 3 : 1401].

В українській етнокультурі з поняттями дороги, шляху пов’язують такі значення: 
1) смуга землі з краю в край, по якій їздять і ходять; також перебування в русі, подо-
рожування (з подібним значенням пов’язано багато символічних); 3) Божа дорога; 4) 
Чумацька (Молочна, Зоряна, Журавлина) Дорога або Шлях; 5) переходження дороги 
[5 : 196-197, 5 : 651].

Як бачимо, через відповідні лексеми експлікуються уявлення про суходільний про-
стір, призначений для руху; «альтернативний» простір; простір у сфері доцільної люд-
ської діяльності. Подібні уявлення лягли і в основу осмислення простору у творах Е. Ан-
дієвської. 

Так, дорога (шлях), у розумінні авторки, – це передусім частина суходільного про-
стору, призначена для руху. Зазвичай дорогою ходять (Бо кожного ранку на моріжку – 
самого нема, а капці ходять… [1 : 179]) або їздять (Поїдемо до моєї баби в гості [1 : 
181]). Традиційно по ній рухаються люди, тварини, транспорт. Думка про це по-різному 
реалізується в таких контекстах: Не хочеш коней, – пішки чи трамваєм [1 : 221] або В 
автах і пішки:/ А ми, куди ми? [1 : 213].

Водночас поетизація простору в художній мові передбачає його переосмислення, зо-
крема як місця, по якому пересуваються також привид (Привид ходить із зіркою в руці [1 
: 174]); краєвид (Півроку іде краєвид / До струмка в гості [1 : 196]); яким ведуть добро 
(Тут ще добро на поводі ведуть [1 : 266]); везуть пісню (Везуть пісню в череві коня [1 
: 163]) та слово (Везуть посланці слово в брокатних сувоях [1 : 169]) тощо.
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Загалом для письменниці усе життя – це постійний рух (пор. одне із загальномовних 
значень лексеми дорога – «перебування в русі (йдучи або їдучи куди-небудь)» [3 : 240]: 
Усі в дорозі – п’ятою, копитом, крильми [1 : 203]. Інформація про динамічність руху 
імплікується в таких поетичних рядках: Єдиний крок – і в минулому прийдешнє [1 : 269].

Привертають увагу в плані об’єктивації семантики переміщення численні предика-
тивні словосполучення на зразок колісниці їздять, людство крокує, відходять століття 
(Іде коняка з парасолькою в руці [1 : 224] або Оновлення заходить у двори [1 : 232]).

Дорога і шлях в індивідуально-авторській картині світу Е. Андієвської, як і в укра-
їнській етнокультурі, символізують мандри, походи, при цьому нерідко асоціюються з 
конкретним місцем або, навпаки, символізують шлях, що нікуди не веде. Пор.: Відда-
леність, – яка тяжка хода / Речей, що ногу ставлять у майбутнє [1 : 256] та Повів на 
манівці, де й зараз ніч вирує [1 : 259].

Загалом концептуалізація простору в поетиконі Е. Андієвської засвідчує об’єктивацію 
уявлень про нього як рівний, прямий (Дорога без повороту [1 : 197]); пустинний, незві-
даний (Лишились обабіч шляху тіла, сновиддя й дороговкази [1 : 188]); короткий (Кожна 
віддаль коротша від мачиного зерняти [1 : 194]); відносний (Віддалі між тичинками, 
віддалі між галактиками [1 : 180]), який корелює з певними знаряддями (Листку – ло-
жечкою, дорозі – лопатою [1 : 163]) та под.

Власне сакральну сферу, пов’язану з експлікацією етнокультурного смислу «шлях як 
життєвий цикл» (пор. дорога – це прожите життя, а її кінець – це смерть» [5 :196]), за-
свідчує контекст: Кажуть: «Дорога», думаючи про смерть [1 : 172]. Думка про простір 
як «альтернативний» світ імплікується в таких поетичних рядках: Де ж мені за тобою / 
По цей бік межі [1 : 191].

В. Жайворонок, окреслюючи систему знаків української етнокультури, звертає увагу 
на такі символічні значення поняття дороги, як властивість чекати гостинця від подорож-
нього (про це прибулець казав: «В дорозі од зайця гостинця одняв») або здатність асоці-
юватися із чимось фатальним: «Коли на те піде, то й серед битого шляху поламаєшся» 
[5 : 196]. Е. Андієвська по-своєму інтерпретує вказані смисли, пор.: В дорозі до зайців / 
Гучний перехід, мощений / Мідними тацями [1 :  200] та М’які стовпи замість битого 
шляху. / Плесо, що з бабок, / Зводить Вавилонську вежу [1 : 211]. 

Лексичними репрезентантами концептуалізованого простору в індивідуально-автор-
ській картині світу Е. Андієвської є також лексеми путь, стежка, що, як і попередні, ви-
ступають насамперед дескрипторами місця, призначеного для пересування: Стежками 
ніхто не ходить [1 : 218] (пор. у загальномовній традиції: «Доріжка, протоптана звірами 
або людьми чи спеціально зроблена людьми» [3 : 219]).

Щодо лексеми путь, то в досліджуваних текстах через неї експлікуються уявлення 
про сумну мандрівку в далеке минуле: Та довша путь і подорож в сумне: / Обабіч – голо-
ви, в ровах легені мнуть, / Замовлені від блискавки і кулі [1 : 157].

Важливими атрибутами дороги є сходи (східці), дороговкази. В ідіостилі письмен-
ниці це сім східців, … що відкривають ніч для кволих і безногих [1 : 165] та дороговкази з 
воску [1 : 188] на шляху в потойбіччя.

Мовна об’єктивація просторових реалій у поетичній творчості Е. Андієвської де-
монструє передусім їхню етнокультурну природу, засвідчену такими атрибутивними ха-
рактеристиками, як: пряма (дорога), довгий (путь), вузька (стежка). Водночас авторка 
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послуговується кольористичними епітетами для лінгвалізації просторових понять, напр.: 
Путь моя фіялкова, / Помисли місяцем сточені [1 : 170] або Прямує перевізник, слід – 
червоний колір [1 : 254], що конотують інформацію про враження від психологічного 
сприйняття концептуалізованих образів. Зазначимо, що вживання різних вербалізаторів 
на позначення просторових понять залежно від їхнього семантичного наповнення із чис-
ленними епітетами знаходить підтвердження і в українській загальномовній практиці, де 
у відповідному лексикографічному джерелі подано епітети, що характеризують дорогу 
(шлях) як спосіб сполучення за станом проїжджої частини, спрямуванням у житті, за 
враженням, за психологічним сприйняттям тощо [2].

Крім того, синтагма путь моя фіялкова імплікує етнокультурний смисл «простір, що 
асоціюється із життєвим шляхом людини». 

Зазначимо, що, як і в міфопоетичній традиції, просторова модель передбачає три 
рівні: вищий (небо), середній (земля, вода) та нижчий (потойбічний). Цим, очевидно, 
можна пояснити й авторське розуміння неба чи водойми як місць, призначених для руху, 
напр.: Крокує зоря по зволоженій ріні [1 : 217];  Квітчасті леви ходять по хмарині [1 : 
246] або Босоніж юні відьми по воді, – І навіть хвиля по воді не мнеться [1 : 266]; У озера 
– тяжкі улами в крижах… / Юрба одноклітинних – верхи й пішки [1 : 238]. Інформація 
про перехід в інший часопросторовий вимір об’єктивується в таких поетичних рядках: 
Той – драбину до місяця, цей – драбину до раю [1 : 182]. Вербальний вияв потойбічного 
простору демонструє контекст: Дорога до прадідів / з дороговказами з воску [1 : 200].

Лінгвалізація простору передбачає також об’єктивацію уявлень про «свій простір» і 
«чужий» (що зазвичай є об’єктом окремих мовознавчих досліджень), експлікованих за 
допомогою лексем дім, хата, поле, гори і под. Для письменниці, змушеної жити далеко 
від рідного краю, нерідко охопленій ностальгією за ним, важливою є поетизація степу, 
поля, де ростуть милі її серцю рослини (Над полем деревію ворожка повісила паслін [1 
: 193]), тоді як чужий простір простилається десь за горами, морями (Не кажи: десь за 
горами. / Кажи: тут, сьогодні… [1 : 170]).

Вербалізаторами концептуалізованих просторових понять у поетичному тезаурусі 
Е. Андієвської виступають численні тропеїчні одиниці, передусім метафори, епітети, 
рідше порівняння, гіперболи тощо, нанизуючи які, авторка створює неперевершені по-
етичні образи, напр.: Ні кола, ні двора – / Потойбічні лови: / Жужмом пробігли, / І знову 
біле, / І знову чорне / … Верхи, з джерелом у руці, / По життя – до праотців. / Пішки 
– теж, / Вужчою стежкою [1 : 215]. Помітно розширюють семантику концептуалізо-
ваних понять фразеологізми, як-от битий шлях або дорога у вічність. Часто просторові 
поняття осмислюються як людський організм, що живе своїм життям, тобто персоніфі-
куються, наприклад: Чути ходу без ніг [1 : 188]. 

Отже, розглянувши особливості мовної концептуалізації простору в індивідуально-
авторській картині світу Е. Андієвської, можна зробити висновок про семантико-когні-
тивну багатогранність проаналізованих мовно-ментальних величин. Лінгвалізація про-
сторових понять демонструє як етнокультурну природу концептуалізованих образів, так 
і особливості світобачення письменника, що, у свою чергу, засвідчує і традиційний для 
української національно-мовної картини світу характер сприйняття й кодування просто-
рових відношень, і специфічний, властивий авторові поетичних текстів. 
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Подібне дослідження є перспективним, оскільки, з одного боку, активізує науковий 
інтерес до інших етнокультурних понять, що маніфестують лінгвофілософську катего-
рію простору як складника міфопоетичного хронотопу, а з іншого – актуалізує дослід-
ницькі зацікавлення творчістю видатних українських письменників-емігрантів, до яких 
належить й Е. Андієвська.
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА В ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКОЙ 
КАРТИНЕ МИРА ЭММЫ АНДИЕВСКОЙ: ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЙ И 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
В статье рассмотрены особенности концептуализации пространства в украинской 

культурно-языковой традиции. Исследование выполнено на материале поэтических про-
изведений Эммы Андиевской. В ходе анализа прослеживается специфика лингвализации 
таких пространственных понятий, как «дорога», «путь», «тропа» и др. Установлена 
семантика соответствующих лингвоментальных единиц и особенности их вербализа-
ции в индивидуально-авторской картине мира.

Ключевые слова: понятие пространства, дорога, путь, концепт, концептуализа-
ция, индивидуально-авторская картина мира.
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CONCEPTUALIZATION OF SPACE IN EMMA ANDIYEVSKA’S INDIVIDUAL 
AUTHOR PICTURE OF THE WORLD: LINGUACOGNITIVE AND 

LINGUACULTURAL ASPECTS
The article deals with the features of the conceptualization of space in Ukrainian language 

and cultural traditions. The research is based on the material of Emma Andiyevska’s poetry. 
Specifi city of lingualization of such space-related notions as «road», «way», «path» etc. are 
traced. Semantics of appropriate lingua-mental quantities and peculiarities of their verbaliza-
tion in individual author picture of the world are found out.
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