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ФІЛОСОФІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ

УДК 304.9
Чикарькова М., профессор
Черновецкий национальный университет им. Ю. Федьковича, Черновцы

ГЕНЕЗИС И ПЕРСПЕКТИВА ИДЕИ СВЕРХЧЕЛОВЕКА

  В статье рассматривается проблема постчеловека с точки зрения ее глубинного 
идейно-психологического генезиса (христианская концепция человека как омраченного 
первородным грехом образа Божия), ее модификации в формате «инженерной утопии» 
и попытки «национализировать» данную доктрину в дискурсе геополитических устрем-
лений современности.

Ключевые слова: постчеловек, технологии, эволюция, совершенствование человече-
ской природы.

Актуальность исследования. Прежде всего отметим, что тема постчеловека нын-
че ‒ одна из настолько популярных, что ее обсуждением занимаются не только специали-
сты, но она стала активно дискутироваться множеством людей на просторах Интернета. 
Все это отчетливо свидетельствует о том, насколько сформулированная тема лежит, с од-
ной стороны, на поверхности, а с другой – отдана на откуп глубокомысленному дилетан-
тизму. Тем не менее, весь этот комплекс смутно сформулированных, но энергично про-
говариваемых мыслей есть своеобразным индикатором определенной устремленности. 

Целью исследования является выявление гносеологического генезиса данной темы 
и наиболее вероятных перспектив ее внедрения в общественное сознание, что, на наш 
взгляд, таит серьезную опасность для судеб культуры. 

 Данный ракурс исследования конкретизируется в системе основных заданий: осу-
ществить анализ функционирования данной темы в современной научно-исследователь-
ской литературе, выявить причины притягательности этой формирующейся на наших 
глазах футурологической доктрины. Ведь она предстает в ракурсе апологетически трак-
туемой утопии «светлого будущего», имеет репутацию принципиально новой точки от-
счета в науке о человеке. Но важно также отчетливо очертить и негативные потенции, 
таящиеся в глубинах человеческого дерзания, для чего необходимо «разомкнуть» тот 
синхронический срез, в котором данная концепция функционирует. 

Объектом исследования выступает концепция постчеловека в ее диахронии: ведь 
при полном игнорировании ее глубинной теологической подосновы и таящихся в ней 
противоречий и опасностей.

Уже на уровне такого массового обсуждения фиксируется генетическая связь идеи 
постчеловека с ницшеанским сверхчеловеком (авторский стиль сохранен): «Трасгума-
низм, ведет человека к киборгу Уничтожение слабого, преодоление и воля к могуществу, 
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только таким путем возможен Übermensch» [7]. Еще отчетливее это выражает следую-
щее мнение: «Хотя во многом Маркс ещё остаётся учеником христианской теологии, 
но и Ницше, прекрасно понимающий такое положение вещей, утверждает, что человек 
должен быть преодолён, но не для того, чтобы стать постчеловеком, а чтобы стать сверх-
человеком. В этом заключено принципиальное расхождение Ницше с философией по-
стмодернизма» [6]. К процитированным выше высказываниям естественно примыкает 
и статья о постчеловеке из Википедии, в которой генезис проблемы низводится уже до 
глубин мифологизма: «В герметическом учении разрабатывался образ совершенного че-
ловека, который постепенно должен был лишиться таких черт, как эмоции, старение и 
неведение. Подобная трансформация мыслилась как вмешательство бога в награду за 
этичное поведение. С популяризацией понятия эволюции в 1859 пришло понимание, что 
человек, возможно, не вершина развития живых существ, а промежуточное звено. Ниц-
ше так выразил эту мысль: как от обезьяны произошел человек, так из человека должен 
произойти сверхчеловек» [8]. 

И, если начать ab ovo, то речь должна пойти о том глубоком недовольстве человека 
самим собой, которое обнаруживается в самом начале христианской эры. Тогда на смену 
зачарованному мнимой гармонией космоса наивному язычнику, которому не приходи-
ло в голову что-либо менять в своей натуре, приходит человек, осознавший себя как 
помраченный первородным грехом образ Божий (Августин Аврелий)1; в развитой анти-
чной мысли и в Библии (оба Завета) постепенно формируется понятие совести. Средне-
вековье (в том числе исламское и буддийское) посвятило себя реализации идеи совершен-
ного человека; в христианском мире это был святой или, по крайней мере, отшельник-
монах, безбоязненно идущий навстречу физической смерти и уже как бы отращивающий 
себе ангельские крылья в борьбе с искушениями земным. При этом Средневековье, как 
заметил сегодняшний французский философ, впервые поставило те проблемы, которые 
эпоха Модерна и Постмодерна только решает или перетасовывает [1]. 

Научная новизна нашей работы определяется установкой на коррекцию свободно-
го философского рассуждения теологическим алгоритмом, что позволяет избежать ра-
створения исследовательской мысли в «дурной бесконечности» материальных объектов.

Идея совершенствования человека в эпоху Модерна и Постмодерна точно так 
же выступает как некий стержень: собственно, дух Нового времени и состоит в том, 
чтобы «просветить», «научить», «воспитать» некоего «нового человека». Здесь рука 
об руку шли и философы-энциклопедисты, и основоположники новой педагогики, и 
естествоиспытатели, и оккультисты вроде розенкрейцеров. При этом, с редукцией ре-
лигиозной идеи загробного воздаяния и с провозглашением морали явлением истори-
ческим, т. е. изменчивым, релятивным, центр внимания перемещается в земное буду-
щее; возникает масса разнообразных утопий. Иные исторические личности, достаточно 
наивные в философском отношении, но зато весьма деятельные в смысле практическом, 

1  Лишь в дохристианской части Библии (ТаНаХ / Ветхий Завет) выдвинут был нравственный 
императив жизни «по Закону Божию» – и этот Бог уже не мог мыслиться покровителем низменных 
и агрессивных инстинктов, как иные языческие божества (плутовства и воровства, как Гермес, или 
Дух Войны, как Кали и пр.). Что же до идеала «совершенного человека», рисовавшегося в гермети-
ческих писаниях эллинистического язычества, то тут на практике не обошлось без влияния иудеох-
ристианского этицизма. 
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попробовали реализовать некоторые из этих утопий в массовом масштабе, сумев зара-
зить энтузиазмом перестройки мира – человека и даже природы в целом! – значительное 
число людей. «Гвозди бы делать из этих людей!» – восхитился советский поэт (кажется, 
знаменитое определение человека как «винтика» еще не было произнесено)2. 

Идея трансгуманизма, начала, собственно говоря, слагаться в романтизме – доста-
точно вспомнить «Франкенштейна» М. Шелли. К этому стоит добавить, что атмосфе-
ра этого произведения запечатлела то незримое поле нигилизма и страха, которое ста-
ло своеобразным психологическим итогом романтического бунта рефлектирующего 
субъекта «против правил»; романтический индивидуум при этом переживал «нарцисси-
ческое перерождение» [9, с. 45–46]. Поскольку Бога, зорко охраняющего свое дитя, это 
самое дитя уже признавать не желало, то человеку оставалось надеяться лишь на самого 
себя. Автор идеи «сверхчеловека» Ницше, яростно провозгласивший «смерть Бога», – 
апогей этого духовного процесса. Но при этом некие высшие ориентиры бесповоротно 
утрачиваются. «Белокурая бестия» Ницше есть, в общем-то, такое же возвращение к на-
туре, освобожденной от нравственного критерия, как и культивирование тех или иных 
звериных черт в системах восточных единоборств. 

ХХ век, с его характерными инициативами вроде «сталинского плана переделки 
природы», с опытами советских вивисекторов по скрещиванию обезьяны с человеком 
для получения безупречных солдат, породил также важнейшее понятие и явление ро-
бота, вполне дееспособного, в отличие от биологических экспериментов, оказавшихся 
фантомными. А успехи медицины в области протезирования, преображенные в фан-
тастической литературе в образе киборга, соединившего в себе живого человека и ма-
шину, вызвали к жизни идею использования достижений науки и техники для усовер-
шенствования человека, будто бы достойного жить без страданий, болезней, старения 
и даже смерти – постчеловека [11]. В философской антропологии наблюдается крах 
классических представлений о человеческой природе, которая сегодня понимается как 
«незавершённая»3. Характерно, что исследователи проблемы, даже говоря о ее этических 
аспектах, уверенно исходят из предположения, что человек не является последним зве-
ном эволюции, а значит, может совершенствоваться до бесконечности [4]. Доминирует 
пафос превознесения могущества изобретенных самим же человеком сверхтехнологий – 
молекулярно-биологических, наномедицинских, компьютеро-сетевых, информационно-
медийных и пр. При этом говорится о высокой степени готовности таких взглядов транс-
формироваться в форму господствующей парадигмы, философии, идеологии человече-
ства [5].

Аппетиты этого нового существа – постчеловека – завидно велики. В получивших 
всемирное признание работах А. Болонкина обосновывается идея существования чело-
вечества после биологической смерти в механическом теле с электронным мозгом, что 

  2  Такого рода литоты оборачиваются, впрочем, реальной политической установкой и реальным 
отношением к человеку, мыслимому в качестве объекта эксперимента. Не будем уж упоминать о 
массовых жертвах фашизма и коммунизма в Европе – достаточно указать на один лишь частный 
момент: итоги многотрудной, но весьма результативной работы камбоджийских красных кхмеров 
по уничтожению собственного народа, чтобы увидеть опасность подобного умонастроения.
3  Впрочем, как говорит П. Гуревич, все же существует фундаментальный инвариант, позволяю-
щий сказать: Ессе Homo! [2].
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будет следующей ступенью развития Разума; это – предназначение Природы и новый 
шаг к Высшему Разуму. Бог здесь понимается как сильнейшее разумное существо, 
чьи действия, впрочем, ограничены законами природы; собственно, человек и должен 
стать этим существом. При этом, если отвлечься от сугубо научно-технических обо-
снований ситуации, мажорный стиль А. Болонкина подчас несколько напоминает не 
столько страницы инженерных утопий, сколько библейские пророчества, иногда даже 
первомайские призывы советской власти: «Пользоваться реальным Богом, который жи-
вет вместе с людьми и их проблемами, – это гигантская выгода для человечества и от-
дельного человека. Каждый человек может получить совет от Суперразума или, точнее 
от его подразделений или ангелов. Они владеют полным знанием и могут дать наилуч-
ший совет в сложной ситуации. Каждый может опереться на науки и получить помощь в 
подготовке суждения, статьи, книги. Композиторы, поэты, писатели, философы, не имея 
таланта, могут написать гениальные произведения. Инженеры могут достичь просто-
го решения сложных технических проблем, бизнесмены – найти оптимальное финан-
сирование, менеджеры – лучший контроль над промышленностью, больные – лучшие 
методы лечения, страждущие – утешение, правительства – лучшие методы руководства, 
конгрессмены – лучшие законы» [10, р. 96]. 

Следует сказать, что уже существуют и специфические «местные» изводы этой кон-
цепции. Достаточно упомянуть московский сборник материалов постоянно действующе-
го научного семинара «Россия и постчеловечество: проблемы миростроения», в котором 
в качестве гуру выступает А. Дугин, чей доклад «Постчеловек и постчеловечество» весь-
ма почтительно обсуждался. И уж в серьезности намерений ни Дугина, ни тех, кто этот 
сборник издает, сомнений быть не может: это ни много, ни мало, как Центр проблемного 
анализа и государственно-управленческого проектирования. Правда, с самого начала тут 
доминирует идея Rursus autem, profane! Оказывается, по Дугину, чтобы «понять Рос-
сию умом, необходимо быть русским, т. е. быть выразителем русского логоса». При 
этом «главным признаком того, что тот или иной человек является выразителем рус-
ского логоса, являются русские сны» (далее упомянуты, впрочем, чисто эмблематично, 
без всяких ссылок и цитирования, З. Фрейд и М. Хайдеггер). А Постчеловек (с большой 
буквы, конечно же) – это именно «существо, избавленное от подсознания, от сна» [см.: 
3, с. 16]. Постичь Постчеловека в дугинском понимании непросто: поскольку идея эта, 
увы, – все же западная идея, а вот русская ментальность сформировалась, благодаря пра-
вославию, не без западного влияния, то здесь все перемешалось, и «мы все немножко 
больные» [3, с. 20]. Но – ничего. Ницше, в конце концов, тоже не блистал здоровьем и 
даже не был русским, но ведь какая силища…

Если же подвести итоги, то следует признать, что идея постчеловека генетически 
восходит к средневековому обожéнию человека, но здесь зачатие, похоже, произошло 
неким незаконным способом. Постчеловек оказывается бастардом, как дитя согрешив-
шего монаха-подвижника. Ведь, по сути, мы сталкиваемся здесь с все тем же древним, 
языческим приятием человека «как он есть», которое наблюдалось, скажем, в обо-
жествлении распутного чудовища – римского цезаря эпохи упадка. Движение человека 
мыслится в духе чисто просветительской идеи прогресса: только вперед! Но все же это 
сознание Модерна с его перелицованной христианской линейно-эсхатологической кон-
цепцией времени, только вот конца тут не предвидится, и возникает ощущение «дурной 
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бесконечности». А вот религиозно-этическая составная духа фактически либо вовсе не 
берется в расчет, либо, по красивому выражению А. Болонкина, каждый человек может 
получить совет от Суперразума или, точнее от его подразделений или ангелов (дугин-
ский почти что вымученный реверанс в сторону православия – как-никак, «русского» 
для него феномена – все же выбивается из общего ряда).

Вообразим же существо, нравственно подобное римскому императору, которое 
безмерно свободно творить по настроению добро или зло, а еще свободно и от страха 
смерти и посмертного воздаяния, поскольку пребывает в бессмертном титановом теле, 
с незамутненным рефлексией сознанием, записанным на флешку. Оно, существо это, от 
природы может быть и бесталанным – какая разница! ангелы помогут, коли хорошенько 
принудить. Существо это намеревается – в очень даже буквальном смысле! – «ухватить 
за бороду» самого Бога Библии. 

Выводы. Все это определено представление о титанизме человека, будто бы при-
званного преобразовать этот мир к лучшему. При этом улучшение Творения – Природы – 
перерастает в спор с Создателем, сотворившим Материю как нечто неустойчивое и вре-
менное. Ведь задача здесь – не исправление Творения для спасения его к в метафизичес-
кой Вечности, а обеспечение его неизносного существования в металле и компьютере. 

Но, как было уже замечено, «ржавеет золото и истлевает сталь», а титановые очки, к 
примеру, ломаются со временем столь же неуклонно, как и более хрупкие пластмассовые, 
да и сохранность информации на любом электронном носителе вовсе не бесконечна. 
Сколько ни заменяй титановое тело и флешку на новые, Земля все равно когда-нибудь 
сгорит в катаклизме мутации Солнца, а о судьбах мириадов галактик уж лучше помолчим.

Научные дерзания, как это часто бывает, исподволь перерастают в богоборческий 
миф, и большой вопрос – приобретение ли это окончательной власти над миром или 
бесповоротное погружение в пучины богооставленности.

Дальше – тишина.
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ГЕНЕЗА ТА ПЕРСПЕКТИВА ІДЕЇ ПОСТЛЮДИНИ
У статті розглядається проблема постлюдини з погляду її глибинної ідейно-психо-

логічної генези (християнська концепція людини як затьмареного первородним гріхом 
образа Божого), її модифікації в форматі «інженерної утопії» та спроби «націоналізу-
вати» дану доктрину в дискурсі геополітичних прагнень сучасності.

Ключові слова: постлюдина, технології, еволюція, вдосконалення людської природи.
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GENESIS AND PERSPECTIVE OF THE   POSTHUMAN IDEA  
The article considers the problem of posthuman in terms of its deep ideological and 

psychological genesis (the Christian conception of man as the darkened original sin of 
the image of God), its modifi cations in the format of “engineering utopia” and attempts to 
“nationalize” this doctrine in the discourse of the geopolitical aspirations of the present.

Key words: post-human, technology, evolution, improvement of human nature.
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ЧИ Є РЕЛІГІЯ ОСНОВОЮ МОРАЛЬНІСНОСТІ СУСПІЛЬСТВА?

У своїй статті ми хочемо звернути увагу на те, що аморальність і відсутність 
релігійної віри це далеко не одне й те саме. У сучасних умовах релігійне виховання не 
гарантує автоматично високу моральнісність особистості, бо вона входить у контакт 
із навколишнім суспільним середовищем, яке за якістю є різноманітним. Лише мораль 
здатна сформувати сучасну цілісну моральнісно довершену особистість, здатну до 
творчої самореалізації себе як особистості в сучасному глобалізованому інформаційно-
му суспільстві.

Ключові слова: духовність, моральнісність, релігія, особистість, творчість, сус-
пільство.

Сучасне суспільство все більше схиляється до думки про необхідність виховання ви-
сокої духовності своїх індивідів. А чи можливо в бездуховному суспільстві виховувати 
високодуховних особистостей. І взагалі, що в себе включає поняття «духовність»? Так 
Н. Хамітов у «Філософському енциклопедичному словнику» визначає духовність, як ка-
тегорію людського буття, що виражає його можливості до творчості та самотворчості [1: 
179]. Вочевидь, що саме процес самотворчості сучасного індивіда і є основною пробле-
мою повноцінного розвитку сучасного суспільства.

Виховання особистості є важливою складовою будь-якого суспільного розвитку. Вра-
ховуючи реалії нашого суспільства, ця проблема надзвичайно актуалізується, бо ж без 
особистості не буває ні суспільства, ні держави. Формування ж моральнісно довершеної 
особистості в сучасних умовах – справа дуже не проста, бо пов’язана з багатьма пробле-
мами не тільки суб’єктивного, але й об’єктивного планів. Серед проблем об’єктивного 
плану можна виділити головні: незрілість економічного базису, що відповідно знаходить 
свій вияв у незрілих надбудовних відносинах; протиріччя теорії і практики суспільно-
го буття; розрив між словами та ділами й тому подібне. Об’єктивно, в суспільстві, що 
знаходиться у процесі становлення, із несформованою системою суспільних відносин, 
немає умов і засад для повноцінного владування моралі, адже поведінка особистості є 
виразом не тільки її моральнісності, але й всього засвоєного нею досвіду соціального 
буття. Проте очільники нашої держави не поспішають вирішувати об’єктивні проблеми 
нашого суспільного буття, апелюючи до релігії, яка, на їх думку, й повинна допомогти 
у вирішенні всіх соціальних проблем. Вся ж духовна сутність культури ними часто зво-
диться до релігії та її місця і ролі в житті нашого суспільства. Але ж у сучасних умовах 
релігійне виховання не гарантує автоматично високу моральність особистості, бо вона 
входить у контакт із навколишнім суспільним середовищем, яке по якості може бути 
різноманітним. І це є особливістю існування релігії у сучасних умовах.
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Релігія є давнім соціально-політичним явищем, при цьому, чітко організованим, 
структурованим і зі своєю ідеологією. Релігія виникає на певному етапі становлення 
людства, саме тоді, коли людство «дозріває» до створення релігії, тобто у нього форму-
ється абстрактне й логічне мислення. До того ж, у суспільстві формується «замовлення» 
(гносеологічне, соціальне, комунікативне, світоглядне) на релігію. Процес цей був над-
звичайно складним і довгим. В історії людства релігія відігравала надзвичайно важливу 
й неоднозначну роль. Доказом цього є те, що середньостатистична людина завжди була 
під її всебічним впливом, можна сказати, навіть, диктатом. І тільки деякі особистості 
піднімалися до супротиву диктату релігії, але фінал був майже завжди трагічним. Тільки 
в ХІХ ст. намітилися зміни у відносинах релігії та людини, а у ХХ ст. наступає злам: 
індивід здобуває право на сповідання або не сповідання релігії, а також право вибору 
релігії. Ми живемо на початку ХХІ століття і маємо певний досвід у реалізації вказаних 
прав, а тому можемо поставити питання: «Добре це чи погано?». І відповідь на нього не 
може бути простою і однозначною. Звичайно «добре», бо значна частина представників 
нашого суспільства будує свої взаємовідносини з навколишнім світом, свій світогляд не 
на релігійних засадах, що розширює можливості таких взаємовідносин, проникнення до 
таємниць навколишнього світу. Хоча багато хто твердить, що «погано», бо відхід від ре-
лігійних канонів, брак релігійності у сучасному суспільстві приводить, до аморальності 
суспільства. Засоби масової інформації занадто активно нав’язують суспільству сформо-
ваний стереотип, що всі наші негаразди – це наслідки нашого безрелігійного виховання. 

Аналізуючи проблему співвідношення релігії та особистості у нашому суспільстві 
ми можемо відзначити, що: по-перше, відхід від релігії – характерне явище не тільки для 
нашої країни, а й усіх економічно розвинутих країн; по-друге, навіть у країнах, де збе-
рігається значний вплив класичних релігій, на формування свідомості громадян, зросли 
антирелігійні прояви; по-третє, проявом падіння впливу релігій на свідомість є форму-
вання великої кількості нетрадиційних, некласичних релігій; по-четверте – бум масової 
культури, у центрі якої стоять культ насилля, вбивства, розбещеності, вседозволеності, 
легких грошей, тощо [2: 35].

Особливістю буття релігій на пострадянському просторі, включаючи й Україну, є 
різке зростання кількості прихожан майже у всіх церквах. Відповідно, пропорційно до 
кількості віруючих мав би змінюватися, поліпшуватися і моральний стан суспільства, 
але в дійсності – це не так. Що може свідчити лише: або про нещирість, лицемірство 
багатьох із тих, хто став відвідувати церкву, або ж про складність впливу релігійної мо-
ралі на свідомість наших сучасників. Як це не прикро, але з’явилася «мода на релігію», 
особливо в колах «нової еліти» суспільства. Звичайно, їх обізнаність із основами тієї чи 
іншої релігії, у майбутньому, може мати добрі наслідки й позитивно відобразитися на їх 
моральному стані, проте – це тільки гіпотетично. Іншими словами, безрелігійне вихо-
вання основної частини населення нашої країни не є головною причиною аморальності 
деякої частини громадян: крадуть та ошукують своїх співвітчизників не тільки атеїсти, 
а й ті, хто виховувався у релігійному середовищі. Тобто, ми хочемо звернути увагу на ту 
обставину, що аморальність і відсутність релігійної віри це далеко не тотожні поняття.

 Формування духовного світу сучасної молодої людини є дуже складним процесом, 
у якому надзвичайно важливу роль відіграють інколи протилежні, альтернативні факто-
ри. Наприклад, паралельно з релігійним вихованням, відвідуванням церкви, де молоду 
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людину виховують на високих принципах загальнолюдської моралі, вона, у повсякден-
ному житті, постійно відчуває вплив протилежних засад через засоби масової інформа-
ції, спілкування з друзями, взаємовідносини на роботі, тощо. Хоча ми ні в якому разі 
не сумніваємось у високій моральності істинно віруючих громадян, проте шокуючими, 
аморальними нам здаються вчинки осіб, які на протязі багатьох років свого життя від-
чували релігійний вплив, відвідували релігійну спільноту, виконували релігійні обряди, 
а в повсякденному житті займалися здирництвом, грабіжництвом, пияцтвом, обманом, 
розпустою, тощо.

Важливими чинниками у формуванні особистості, що впливають на подальше її 
життя, шляхи реалізації завдань, які вона ставить перед собою, є моральнісні принципи 
людини. Власна моральнісна культура індивіда, його вибір сфери діяльності й відпо-
відальність за свій вибір – ось ідеал особистості сучасного глобального інформаційного 
суспільства. Інакше кажучи, моральнісність є запорукою буття суспільного, що постійно 
прогресивно розвивається, суб’єктами якого будуть моральнісно довершені особистості.

 Становлення моралі було пов’язане з процесом формування людини, становлення 
її особистості, олюднення, що включало: виникнення праці, суспільства, свідомості та 
мови. При цьому свідомість ставала для людей, що формувались, усвідомленням, осмис-
ленням умов їх буття, а мораль, як форма суспільної свідомості, була формою усвідом-
лення людьми того типу поведінки, яка викликалася умовами їх життя. Тобто, від самого 
початку розвитку людства мораль виступає регулятором людських відносин. 

Якщо подивитись на історію людства, то ми однозначно побачимо, що саме з мо-
ральнісних методів регулювання відносин між людьми починалась історія становлення 
суспільства. А вже в подальшому, на етапі цивілізаційного розвитку людства, разом з 
моральнісними, з’являються релігійні та правові норми, які з часом перебирають на себе 
основні функції регулювання відносин між людьми.

Саме мораль може й повинна виступати своєрідним регулятором відносин між людь-
ми та основоположним базовим принципом для формування моральнісно довершеної 
особистості, здатної до повноцінної реалізації в системі нових глобалізаційних світових 
цінностей. Бо релігійна мораль вчить послуху, за що потім, після смерті, віруюча людина 
отримає винагороду, а мораль вчить особистість до самостійного вибору нею своєї лінії 
поведінки і, відповідно, по результатам свого власного вибору, індивід несе відповідаль-
ність за нього (за свій власний вибір). Тобто, лише мораль здатна сформувати сучасну 
цілісну моральнісно довершену особистість, здатну до творчої самореалізації себе як 
особистості в сучасному глобалізованому інформаційному суспільстві.
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ РЕЛИГИЯ ОСНОВОЙ НРАВСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВА?
В своей статье мы хотим обратить внимание на то, что аморальность и отсут-

ствие религиозной веры – это далеко не одно и то же. В современных условиях религи-
озное воспитание не гарантирует автоматически высокую нравственность личности, 
ибо она входит в контакт с окружающей общественной средой, которая является ка-
чественно разнообразной. Только благодаря морали возможно сформировать современ-
ную целостную нравственно совершенную личность, способную к творческой самореа-
лизации себя как личности в современном глобализованном информационном обществе.

Ключевые слова: духовность, нравственность, религия, личность, творчество, об-
щество.
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IS RELIGION THE BEDROCK OF MORAL SOCIETY?
In the present paper I would like to note that amorality and the lack of religious belief 

are not the same things. Under the present conditions, religious education cannot ensure or 
be an automatic guarantee of the high moral standards of the person, because people contact 
with social environment which varies in its quality. Forming a contemporary whole morally 
accomplished personality, capable of creative self-realisation in the contemporary globalised 
information society is the task that only morality can handle.
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СИНКРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТЕНРІЙСЬКОЇ РЕЛІГІЇ
(ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)

У статті на матеріалі терміносистеми Тенрійської релігії (яп.:  – «Тенрі-
кьо») – однієї з «найстаріших» нових релігій Японії – досліджується синкретичний 
склад цього віровчення. Виокремлюються, систематизуються і характеризуються 
концептуальні складові, запозичені свого часу релігією Тенрі з синтоїзму, буддизму і хри-
стиянства.

Ключові слова: синкретизм, нові релігії Японії, японські релігії, Тенрійська релігія, 
релігія Тенрі, Тенрі-кьо, терміносистема, концептуальний термін.
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I
Розпізнавати й відрізняти синтоїстські храми від буддійських японці вчать іноземців 

за покрівлею даху: якщо дах будівлі вкритий очеретом, соломою чи дерев’яними до-
щечками (укр.: ґонт, дранка, тес), то перед вами, безсумнівно, синтоїстський храм, якщо 
ж споруда вкрита черепицею – це храм буддійський. Однак ця досить виразна прик-
мета не спрацьовує, коли йдеться про храмові будівлі, що належать іншим релігіям та 
релігійним об’єднанням, загальна кількість яких в Японії, за підрахунками фахівців, на 
сьогоднішній день сягає кількох сотень. Так, відомий російський культуролог, історик і 
релігієзнавець Г.Є. Светлов (Г.Є. Комаровський) вважає, що в Країні Вранішнього Сонця 
нині «функціонує 374 релігійні організації, близько половини з яких належать до так 
званих нових релігій», а «число адептів цих нових релігій становить понад чверті від 
загальної кількості всіх вірян» [21: 59]. Проте «за рівнем активності як у сфері діяльності 
своїх організацій, так і в суспільному житті в цілому адепти нових релігій значно пере-
вершують віруючих традиційних релігійних шкіл». Саме це, на його думку, дає японсь-
ким релігієзнавцям вагомі підстави «характеризувати нові релігії як «найдинамічнішу 
релігійну силу» сучасної Японії, без урахування якої не можна правильно оцінити 
тенденції суспільного розвитку» [21: 59].

Певна річ, навести навіть простий перелік усіх нових (і новітніх) релігій Японії 
в межах однієї статті неможливо. Але оскільки Тенрійська релігія, яка в нашому ви-
падку є головним об’єктом дослідження, попри її майже 200-літню історію, також 
традиційно відноситься до числа нових релігій, дозволимо собі стисло охарактеризувати 
найвпливовіші з них, передусім ті, що, як і Тенрійське віровчення, мають синкретичний 
характер1. 

Зауважимо, що для японських нових синкретичних релігій характерною ри-
сою є те, що неодмінним елементом цих віровчень є обов’язкова присутність у їхніх 
релігійних концепціях складових, пов’язаних із буддизмом. Фахівці пояснюють це тим, 
що буддизм, на відміну від багатьох інших релігій, будучи по суті навіть не релігією, 
а філософсько-моральним вченням, «був здатний асимілюватися сам і приєднувати до 
себе ідеї інших віровчень. Відсутність чіткої догматики, письмових першоджерел і упо-
рядкованого культу привели вже в перші століття існування буддизму до розпаду його на 
безліч напрямків і сект. Подальше поширення буддизму на значній за площею території, 
заселеній найрізноманітнішими народами, призвело до перетворення буддизму на 
своєрідний синкретичний релігійно-культурний комплекс. Попри те, що власне буддизм 
залишився єдиною релігійною філософією, гнучкість його віровчення породила безліч 
маргінальних та синкретичних утворень. Властива буддизму внутрішня віротерпимість 
дозволяла всім новоутворенням залишатися в рамках загальної релігії і в свою чергу 
об’єднуватися між собою» [24: ЕР].

1  Синкретиизм (від грец.: Συγκρητισμός – «з’єднання», «об’єднання») – явище об’’єднання 
різних релігій (або їх окремих елементів) в одну релігійну систему Досить поширеною є думка, 
що синкретизм певною мірою характерний практично для всіх сучасних релігій, у тому числі і для 
християнства. Так, Бахникін Ю.А., один з авторів «Кишенькового словника атеїста», виданого ще 
за радянських часів, вважає, що: «сучасне християнство об’єднує в собі уявлення стародавнього 
юдейського релігійного вчення, деяких східних релігійних течій, елементів грецької та римської 
філософії тощо» [6].
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Що стосується характерних спільних ознак нових японських релігій та їх загальних 
відмінностей від традиційних релігійних течій, то вони такі:

1. Зазвичай, майже всі нові японські релігії синкретичні та еклетичні. Вони є 
сумішшю буддійських, синтоїстських, християнських ідей, а також запозичень з інших 
релігій. Окрім цього, вони практично завжди включають до пантеону культових божеств 
і «своїх» власних богів.

2. Популярність нових релігій зумовлена їх спрямованістю на повсякденні життєві 
потреби і проблеми вірян (зцілення від хвороб, бездітність, облегшення пологів, сімейна 
гармонія, добробут родини, бідність, багатство тощо). Питання порятунку душі, поняття 
гріха, а також потойбічного існування (розплата за гріховну поведінку, спокута, умови 
потрапляння до раю або пекла тощо) для нових релігій часто є другорядними.

3. Нові релігії значно демократичніші від традиційних вірувань щодо процеду-
ри вступу нових членів до релігійної громади (відсутність письмових чи усних клятв, 
обрядів хрещення, обрізання тощо). Релігійні догми нових релігій досить гнучкі і з пли-
ном часу можуть змінюватися, пристосовуючись до нових суспільних умов та актуаль-
них запитів вірян.

4. Характерним для нових японських релігій є також ставлення до них з боку 
віруючих як до засобу досягнення різних земних благ. Цьому, на думку адептів нових 
релігій, зокрема сприяють елементи магії, різноманітні закляття, замовляння, священні 
амулети тощо.

5. Досить характерним явищем є культ засновника (часто засновниці) нової релігії, 
сакралізація його як живого земного божества, обраного самим Богом і наділеного «чу-
дотворними здібностями». Ця загальна тенденція значною мірою обумовлювала автори-
тарний характер нових релігій.

6. У багатьох нових японських релігіях спостерігається суттєве зменшення ролі 
(іноді навіть повна відсутність) професійних священнослужителів. При цьому значно 
зростає прозелітська (місіонерська) діяльність простих вірян. 

7. Нові японські релігії активно культивують серед своїх адептів почуття 
колективізму, взаємодопомоги, спільної праці тощо. Характерною рисою для нових 
релігій є добровільна безоплатна діяльність віруючих на благо релігійної громади.

8. Більшість нових релігій Японії заохочує членів своїх релігійних громад до активної 
участі у суспільному житті. Ця участь може проявлятися в різних формах, як наприклад: 
благодійність, просвітництво, боротьба за мир, охорона природного середовища, заборо-
на атомної зброї, політична діяльність1 тощо.

9. Для пропаганди свого віровчення і залучення до релігійної громади нових 
членів, а також зміцнення стосунків між віруючими нові релігії активно використо-
вують сучасні досягнення в галузі науки і техніки, новітні засоби масової інформації 
(телебачення, Інтернет, різні соціальні мережі тощо). У їх власності часто знаходяться 
великі видавництва, рекламні агенства, місцеві телестудії та кінокомпанії. Окрім суто 
пропагандистської діяльності, ці та інші заклади, що належать релігійним громадам або 

1  Деякі впливові релігійні об’єднання, зокрема Сока ґаккай, створили навіть власні політичні 
партії, які беруть участь у парламентських виборах і мають у парламенті країни «своїх» депутатів. У 
випадку з Сока ґаккай йдеться про партію під назвою Комейто («Партія чистої політики»). Власних 
представників у парламенті має також Тенрійська релігія.
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їх керівникам, приносять також значний фінансовий прибуток [Докл. про це див.: 21: 
59-62].

Першою з усіх нових релігій, що виникли на теренах Японії, вважається Ньорай-
кьо («Релігія Будди»), заснована 1802 р. звичайною селянкою з тяжкою долею, повною 
страждань і злиднів, на ім’я Іцусон Кіно (1756-1826). Вона походила з бідної селянської 
сім’ї, а тому вже з 12-річного віку була змушена працювати служницею в заможній 
міській родині. Саме там вона, можливо, уперше почула ті ідеї, на основі яких згодом 
сформувала своє вчення. Після майже 30-ти років тяжкої праці на хазяїв Кіно поверну-
лася в рідне село і на зароблені гроші відкрила невелику лавку. Однак незабаром тяжко 
захворіла. Мужньо перенісши неймовірні фізичні страждання, вона все ж таки змогла 
подолати смертельну хворобу, а після свого чудесного одужання заявила, що в неї все-
лився синтоїстский бог щастя і удачі Конпіра і почав її устами віщати істини Будди. 

Розроблене Кіно нове релігійне вчення, викладене в численних проповідях, було 
своєрідною сумішшю догм і уявлень, запозичених з буддизму, синтоїзму, а також із 
давніх народних вірувань. Синтоїстського бога щастя й удачі на ім’я Конпіра Іцусон Кіно 
називала «посланцем Будди», покликаного її вустами донести до людей «істини Всемо-
гутнього Творця, рятівника людства» [21: 63].

За життя Кіно активно пропагувала серед своїх численних послідовників ідеї 
рівноправ’я всіх людей світу незалежно від їх майнового стану, соціального статусу, 
статі тощо. Однак після смерті засновниці в 1826 р. Ньорай-кьо поступово перетво-
рилась на замкнуту релігійну секту, число адептів якої дуже скоротилось і сьогодні не 
перевищує кількох тисяч. Однак це жодним чином не зменшує значення цього синкре-
тичного релігійного вчення як такого, що своєю появою започаткувало процес виникнен-
ня на теренах Японії цілої низки нових синкретичних релігій [21: 63].

Другою за часом появи після Ньорай-кьо і надзвичайно впливовою навіть у сучасній 
Японії новою релігією слід вважати Тенрійську релігію (яп.:  – «Тенрі-кьо»), за-
родження якої офіційно датується 26 жовтня 1835 р., а кількість адептів у сучасному світі 
сягає майже трьох мільйонів. Аналіз термінологічної системи саме цієї синкретичної 
релігії, який є головною метою даної статті, дозволить нам з’ясувати всі складові її 
філософсько-етичної концеції. 

Головним канонічним текстом цього нового віровчення є поетична книга під назвою 
«Офудесакі» (яп.:  – «На кінці пензля»), яка була написана (вірніше, «записана 
зі слів Бога-Отця») засновницею Тенрійської релігії, простою японською селянкою на 
ім’я Накаяма Мікі в період з 1869 р. по 1882 р.. У ній в поетичній формі були викладені 
основні релігійно-філософські постулати цього монотеїстичного синкретичного 
віровчення, запозичені з синтоїзму, буддизму та християнства. А скільки саме в другій 
половині XIX ст. в Японії відбувається процес формування і стандартизації сучасної 
літературної мови, цей твір набуває також важливого значення як джерело японської 
мови цієї історичної доби. Це питання свого часу ми досліджували в низці наукових 
статей [Див.: 15; 16; 18], у нашій кандидатській дисертації [Див.: 17], а також науковій 
монографії [Див.: 22].

Як уже зазначалось, кількість активних послідовників цього віровчення, за 
різними оцінками, складає від 2,5 до 3 млн. осіб, серед яких налічується майже 180 
000 проповідників. У розпорядженні цієї релігійної громади понад 38 000 храмів як у 
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самій Японії, так і в деяких країнах Європи, Америки, Південно-Східної Азії та Аф-
рики. А головний храм розташований у місті Тенрі (преф. Нара), де знаходяться також 
відомий в Японії лінгвістичний університет (Тенрі-дайґаку), заснований 1925 р., науко-
ва бібліотека, лікарня, етнографічний музей, школи та професійні училища, які також 
повністю або частково належать громаді віруючих. 

Одним із головних постулатів цієї релігії є постулат «Радісного життя» або «Життя, 
сповненого радості» (яп.:  – «йокі-ґураші»), суть якого полягає в тому, що Бог 
створив людство для радісного і щасливого життя. Усі люди на землі, незалежно від їх 
соціального стану, расових, національних та інших відмінностей, є братами і сестрами. 
Допомагаючи знедоленим, убогим і тяжко хворим, захищаючи принижених та скрив-
джених, люди сприяють втіленню в життя цього великого «Закону Неба» або «Небесної 
Істини» (саме так перекладається з японської мови слово «Тенрі» – ) і таким чином 
наближають епоху загального щастя, миру та добробуту на землі».

Серед пізніших японських нових синкретичних релігій, зародження яких датується 
вже XX ст., можна виділити такі: 

PL-кьодан («Братство абсолютної свободи»; PL – англ.: «Perfect Liberty»), японсь-
ка синкретична нова релігія, яка була заснованa в 1912 р. успішним торговцем на ім’я 
Канада Токуміцу (1863-1919), членом буддійської секти Шінґон і водночас загальновиз-
наним учителем синтоїстській секти Онтаке-кьо. Вивчаючи паралельно буддійські та 
синтоїстські доктрини, Канада прийшов до висновку, що реальний світ є прояв сутності 
Будди Вайрочани, який одночасно є і «камі» (божеством) Великого храму Ісе в Ідзумо, і 
«камі» храму Кумано, і просто Сонцем. Погляди Канада Токуміцу лягли в основу вчення, 
названого на його честь Токуміцу-кьо. 

Після смерті Канада Токуміцу його починають почитати як «какуре-оя» («предка, 
що сховався») під іменем Амахіто Уміруріхіко-но мікото.

Цю релігійну організацію, яка нині має назву Дзіндо Токуміцу-кьо («Шлях людини у 
вченні Токуміцу»), у 1937 р. було заборонено, але в 1946 р. вона знову відродилась вже 
під назвою PL-кьодан.

В основі доктрини PL-кьодан лежить постулат «джінсей ва ґейджюцу де ару» 
(«життя – це мистецтво»), відповідно до якого людина – це художник, а Бог – 
найбільший і найталановитіший з художників. З цього робиться висновок, що «якщо 
божественна благодать пронизує всі прояви буття, то заняття будь-яким видом ми-
стецтва веде до злиття людини з Богом, до її просвітління і абсолютної свободи» [5: 
ЕР].

Ця релігія не має своєї священної книги, проте сповідує заповіді, які в 1947 році сфор-
мулював послідовник Канади Токуміцу – Токутіка Мікі (1947 р.):

Життя є мистецтво.
Усе життя людини є самовираження.
Особистість є вираженням Бога.
Ми страждаємо, якщо не проявляємо себе.
Особистість втрачає своє власне я під дією почуттів і емоцій.
Особистість набуває своє власне я, пригнічуючи в собі самолюбство.
Усе на світі взаємопов’язано між собою.
Живи, випромінюючи світло у всіх напрямках, як сонце.
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Усі люди рівні.
Намагайся домогтися взаємного щастя.
Щиро віруй у Бога.
До кожного імені (суті) є свій особливий шлях (призначення).
У чоловіків один шлях, у жінок інший.
Усе для миру в усьому світі.
Усе є дзеркало.
Усе на світі розвивається та вдосконалюється.
Найголовніше в житті - це осмислення.
Будь-якої миті життя людина знаходиться на перехресті добра і зла.
Дій по інтуїції.
Живи у повній злагоді духу і матерії.
Живи в абсолютній свободі.

У сучасній Японії релігійна громада PL-кьодан володіє широкою мережею освітніх, 
спортивних і розважальних установ різного рівня.

Чисельність членів релігійної громади PL-кьодан нині становить близько 1,5 млн. 
осіб. Штаб-квартира цієї релігійної організаціі знаходиться в Хабікіно поблизу міста 
Осака [Докл. про це див.: 5: ЕР].

Ананай-кьо («Учення трьох і п’яти») – синкретическая секта, що виникла в 1949 р. 
на основі синтоїзму і була заснована Наканое Еносуке. Її релігійна концепція ґрунтується 
на поєднанні окремих догм восьми релігій, що чітко відзеркалено у її назві. Під першими 
трьома релігіями маються на увазі синтоїзм, бахаїзм та «Товариство червоної свасти-
ки Китаю» (кит.: 红  – «Шицзє хунваньцзихуей»). П’ять інших релігій – це 
конфуціанство, даосизм, буддизм, іслам та християнство. 

Врятуватися від кінця світу, що поступово наближається, і про що буде свідчити поява 
на небі верховного Божества на ім’я Куні Токотачі-но мікото, згідно вчення Ананай-кьо, 
можна насамперед шляхом медитації («чінкон-кішін» – «умиротворення душі з метою 
досягнення стану камі (бога)»), а також за допомогою астрономічних спостережень, які 
на практиці перетворилися на свого роду релігійне церемоніальне таїнство. Саме тому як 
культові споруди адептами Ананай-кьо використовуються зведені на коштиі членів цієї 
секти астрономічні обсерваторії. 

На сьогодні в секті налічується до 200 тисяч осіб, а її штаб-квартира знаходиться в м. 
Накамачі (преф. Шідзуока [1: ЕР].

Секай кюсей-кьо («Учення всесвітнього порятунку») – нова синкретична релігія, за-
снована Окадою Мокічі в 1950 році на базі цілительскої громадської організації «Учення 
месії». 

Згідно божественного одкровення, отриманого Окадою Мокічі, створення Бо-
гом-творцем раю на землі можливо шляхом подолання трьох лих: хвороб, злиднів та 
конфліктів. Вирішення цього питання досягається шляхом «очищення душі під час 
своєрідної цілительскої практики – методом накладання рук», активним способом 
життя в тісній гармонії з природою, постійним духовним удосконаленням через долу-
чення до різних видів мистецтва, а також завдяки створенню відповідно до утопічної 
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концепції, розробленої Окадою Мокічі, «державного устрою під керівництвом освіченої 
й високоінтелектуальної духовної влади» [Докл. про це див.: 5: ЕР].

Кількість адептів цієї релігії в самій Японії перевищує 500 тисяч. Існують також 
нечисельні релігійні громади її прихильників у Бразилії та США.

АУМ Шінрі-кьо (яп.: ) – синкретична релігійна організація, заснована 
1984 р. Асахарою Шьоко (спрвжнє ім’я: Тадзуо Мацумото, 1955-2018). Спочатку Аум 
Шінрі-кьо була звичайною студією для приктикування йоги, але згодом перейменувала 
себе на «Акціонерне товариство «Аум Шінрі-кьо»». Поступово провідною ідеєю цього 
віровчення стає ідея «останньої світової війни», а розв’язка настала в березні 1995 р.

В основу вчення Асахари покладено очікування «кінця світу» і останньої «битви до-
бра та зла», під час якої всі «грішники» мали загинути. Лідер секти Асахара називав 
себе «втіленням реінкарнацій» Будди, Ісуса Христа і Шиви, поєднавши у своєму вченні 
елементи йоги, буддизму, індуїзму, християнства, а також передбачень Нострадамуса. 

У вченні Асахари Шьоко Шива – бог руйнування і творення в індуїзмі – закликав і 
навіть спонукав адептів Аум Шінрі-кьо до панування над світом за допомогою військової 
сили. «Новий Заповіт» став джерелом, який пророкував Асахарі і його послідовникам 
місію рятівників людства, буддійська ідея про карму використовувалася для виправдан-
ня насильства (переривання нинішнього земного життя для зменшення страждань і 
смутку в майбутньому), а Нострадамус визначав дату Армагеддону.

До речі, адепти секти Аум Шінрі-кьо використовували оригінал «Великих пророцтв» 
Нострадамуса, що зберігається в одному з французьких монастирів, виконавши його 
переклад зі старофранцузької. Члени секти також «займалися перекладами ранніх 
буддійських сутр з метою виявлення помилок в існуючих перекладах» [Докл. про це див.: 
4: ЕР].

До секти Аум Шінрі-кьо в різні періоди її існування входило від 30 до 50 ти-
сяч осіб. При цьому вона активно займалася місіонерською діяльності в Росії, 
де за сприяння та посередництво місцевих адептів скуповувала різне озброєння.
20 березня 1995 члени секти влаштували терористичну атаку в токійському метро, за-
стосувавши отруйний газ зарин. Саме цей теракт вважається першим в історії людства 
терористичним актом з використанням хімічної зброї. Зарин був розсіяний у п’яти ваго-
нах метро, від чого 12 людей загинули, а понад тисячу осіб тяжко постраждали [10: ЕР].

Зрештою Асахара Шьоко разом зі своїми найпалкішими прихильниками (29 осіб) 
та прямими виконавцями теракту (12 осіб) 1996 р. був арештований і після тривалого 
судового розгляду в 2004 р. засуджений до смертної кари через повішення, оскільки суд 
відкинув численні клопотання захисту щодо психічної неосудності лідера секти. Вирок 
суду був виконаний 6 липня 2018 р. [10: ЕР].

II
 Як видно з наведеного переліку і стислих характеристик нових японських релігій, на 

сьогоднішній день найвпливовішою і найпопулярнішою серед них є Тенрійська релігія 
(яп.:  – «Тенрі-кьо»). Саме тому ми обрали цю «найстарішу» з нових синкретич-
них релігій для більш детального розгляду всіх її складових, запозичених свого часу з 
інших віровчень, шляхом семантичного аналізу її терміносистеми, яка формує і на якій 
ґрунтується філософсько-етична концепція Тенрійської релігії. 
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Насамперед наведемо точку зору з цього питання відомого російського дослідника 
нових японских релігій, і зокрема Тенрійської релігії, Г.Є. Светлова (Комаровського), 
автора таких ґрунтовних публікацій на цю тему, як: «Пять тысяч Будд Энку» (1968); 
«Путь богов: синто в истории Японии» (1985); «Колыбель японской цивилизации: Нара. 
История, религия, культура» (1994); «Закон неба» (1996); «Новые религии Японии» (2005) 
та ін. Наголошуючи у своїх наукових працях на синкретичному характері Тенрійської 
релігії, він теж значною мірою опирається саме на специфіку її термінологічної системи, 
включаючи до її складу і власні імена: 

«Синкретичний характер догматики Тенрі-кьо очевидний. Елементи синто, особливо 
відчутні в космогонічному міфі цієї релігії, де богами-прабатьками всіх людей висту-
пають Ідзанаґі-но мікото та Ідзанамі-но мікото, поєднуються із запозиченнями з буд-
дизму (ідея переродження) і ще в більшій мірі – із християнством. Показовим є також 
те, що спочатку об’єктом культу в Тенрі-кьо був Тенрі-ньоо – легендарний персонаж 
буддійської міфології, ім’я якого згодом було перетворено на Тенрі-О-но мікото, тоб-
то на синтоїстський манер з урахуванням того, що в умовах зростання популярності 
синтоїзму напередодні революції Мейджі (1867-1868 рр.) таке ім’я було більш привабли-
вим для вірян» [21: 66].

Про синкретичний характер Тенрійської релігії свідчить навіть архітектура головно-
го храмового комплексу цього віровчення, який розміщується в центральній частині м. 
Тенрі (преф. Нара), і на що Г.Є. Светлов (Комаровський) також звертає свою увагу: 

«Дуже важливу роль в діяльності Тенрі-кьо грає духовний центр релігії – Оясато 
(«обитель Бога») – великий комплекс різних споруд, що займають значну частину міста 
Тенрі, яке свого часу було перейменовано саме на честь Тенрі-кьо. Оясато справляє силь-
не враження величчю та розмірами своїх будівель. У центрі розташований храмовий ан-
самбль, що складається з двох монументальних споруд, що називаються Хонден і Кьосо-
ден, з’єднаних між собою двома галереями, кожна з яких завдовжки 436 м. Хонден своїм 
внутрішнім оздобленням майже не відрізняється від типових синтоїстських святилищ. 
А Кьосоден представляє собою святилище засновниці Тенрі-кьо. Обидві галереї, що 
теж виконані у традиційному стилі синтоїстських будівель, а перед Хонден на відстані 
підносяться величезні ворота П-подібної форми – торії» [21: 66-67].

Таким чином, архітектура Тенрійського храмового комплексу витримана в 
синоїстському стилі, однак при цьому дахи всіх його будівель цього величного ком-
плексу, за буддійською традицієї, вкриті черепицею, а не соломою або очеретом, як того 
вимагає синтоїстська традиція.

По-друге, зовсім не випадковим був вибір Накаямою Мікі – засновницею релігії 
Тенрі – поетичної форми написання головного канонічного тексту цього віровчення 
«Офудесакі» («На кінці пензля»). Це також була своєрідна данина синтоїстській традиціі. 
Адже синтоїстські божества, за давніми віруван-нями японців, спілкувалися з людьми ви-
ключно віршами, про що свідчать як стародавні японські історико-міфологічні літописи 
«Коджікі» («Записи давніх діянь», 712 р.) та «Ніхон-шьокі» («Аннали Японії», 720 р.), 
так і японська традиційна поетологія, яка приписує складання першого вірша вака 
(досл.: «японська пісня» у жанрі танка) рідному братові богині Аматерасу богу ураганів, 
вітрів та води Сусано О-но Мікото. Саме тому Накаяма Мікі, дотримуючись давньої 
міфологічної традиції, записує текст «Офудесакі» виключно поетичним стилем у формі 
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вака (танка), тобто саме так, як це дійсно міг робити Бог-Отець, спілкуючись з людь-
ми через її посередництво. Поетич-ний стиль «Офудесакі» не тільки «підтверджував» 
божественне походження сакрального тексту, а й придавав йому особливого урочистого 
звучання, підсилював його емоційний вплив на читача, готуючи таким чином читацьку 
аудиторію до відповідної рецепції сугестивного потенціалу інших вербальних засобів, 
що містив у собі цей канонічний текст. Однак і в цьому випадку ми чітко спостерігаємо 
певну синкретичність, оскільки синтоїзм є політеїстичною (язичницькою) релігією, у 
якій фігурують «міріади» богів і божеств, а Тенрі-кьо

сформувалась як монотеїстичне віровчення, у якому існує лише один-єдиний Бог-
Отець (Тенрі О-но Мікото). Тобто і в цьому випадку простежується вплив буддизму та 
християнства.

Перед Накаямою Мікі свого часу постала досить складна лінгвістична задача – ство-
рити терміносистему нової Тенрійської релігії, яка, з одного боку, охоплювала б усі 
аспекти нового віровчення, а з іншого – була б простою та зрозумілою для її численних 
послідовників, кількість яких неухильно зростала. 

До релігійної термінологічної лексики ми відносимо не лише слова та словосполу-
чення, які відображають ті чи інші релігійні поняття, а й лексичні одиниці на позначення 
специфічних предметів культу, назви релігійних обрядів, релігійно-ієрархічних посад, 
а також окремі власні назви, які трапляються в канонічних текстах Тенрійської релігії. 
У цьому випадку ми цілком поділяємо точку зору В.І. Кажан і Р.П. Калініної, які з цьо-
го приводу зауважували: «Власні імена, включаючись до складу термінологічної назви, 
відриваються від свого споконвічного початку (топонімічного або антропонімічного) і 
переходять до розряду загальних слів, тобто підлягають лексико-семантичному процесу 
апелятивації» [11: 59]. Нагадаємо, що такій підхід до релігійних термінів поділяв також 
уже цитований нами російський дослідник Г.Є. Светлов.

Загалом нами було виокремлено 46 термінологічних одиниць (слів та слово-
сполучень), з яких більше половини є оригінальними термінами, тобто такими, що 
відносяться виключно до тенрійського віровчення, проте за своєю образною або 
ж загальнофілософською семантикою вони можуть пов’язуватися також з іншими 
релігіями, що й відзеркалює відповідна таблиця, яка наводиться нами в кінці статті.

До оригінальної тенрійської термінології насамперед ми відносимо групу термінів 
під умовною назвою «Святі місця», до якої входять переважно топонімічні означення: 

«Бессекі» (досл.: «Окреме місце» – приміщення, де читаються настановчі вступні 
лекції для неофітів);

«Джіба» (досл.: «Місце на землі» – «Оселя Бога-Отця»); 
«Мото-но Яшікі» (досл.: «Первісна садиба» – рідний дім Оя-сами; оселя, в якій на-

родилась засновниця релігії Тенрі); 
«Оясато» (досл.: «Батьківський дім /село/» – територія, де зародилось Тенрійське 

віровчення і знаходяться головні культові споруди релігії Тенрі).
А також терміни, що об’єднуються в групу під назвою «Найменування канонічних 

текстів Тенрійської релігії»: 
«Бессекі» (текст вступної лекції для неофітів);
«Мікаґура-ута» (збірка церемоніальних пісень), 
«Офудесакі» (головний канонічний текст Тенрійської релігії);
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«Осашідзу» (збірка «Божественних настанов» /1927-1931/, яка була створена й 
опублікована наступниками Оясами вже після її смерті).

Оскільки деякі із зазначених термінів вже характеризувалися нами раніше, то з огля-
ду на обмежений обсяг статті ми не станемо знову на них зупинятися. Що ж стосується 
тих читачів, які хотіли б детальніше ознайомитися з цими термінологічними одиницями, 
ми рекомендуємо їм звернутися до нашого «Японсько-англійсько-українським словника 
термінів Тенрійської релігії» [Див.: 23].

Питомою тенрійською термінологічною лексикою можна вважати і назву віруючих 
в Тенрі-кьо:

Йообоку (досл.: «Лісоматеріал», «Ліс для будівництва»). Цей термін, яким називають 
адептів Тенрійської релігії, втілює ідею, що кожен вірянин, який прагне спасіння інших 
людей і спасіння власної душі, є своєрідним матеріалом для побудови символічної спо-
руди «радісного життя» (яп.:  – «йокі-ґураші»).

А також терміни на позначення ієрархічних посад у тенрійській релігійній громаді:
Шінбашіра – найвища керівна посада в тенрійській релігійній ієрархії. Мовою 

оригіналу це слово означає «Головний опорний стовп» – головна опора традиційного 
японського будинку, на якому фактично тримається весь дах будівлі.

Торьо (досл.: «Старшина столярів», «Старший майстер бригади столярів») – наступ-
ний після Шінбашіри чин у тенрійській релігійній ієрархії.

Ще одну групу оригінальних термінологічних одиниць Тенрійської релігії склада-
ють «Терміни на позначення назв релігійних обрядів, їх складових, а також на позна-
чення назв предметів та об’єктів релігійного культу тощо». Зазвичай вони відображають 
церемоніальний ритуал релігії Тенрі:

Йокі-Дзутоме (яп.: 1 – «Радісне богослужіння», «Святкове 
богослужіння»).

Осадзуке (яп.:  /про дар і обряд зцілення хворого/ – «Обряд Осадзуке»).
Те-Одорі (яп.:  /про ритуальні рухи рук, які імітують процес очищення 

людської душі від гріховного пилу/ – «Танець рук», «Ритуальний танок рук»).
Хінокішін (яп.:  /про добровільну та безкорисну працю на благо церкви/ – 

досл.: «Щоденне пожертвування /пожертва/»). 
Канро (яп.:  – досл.: «Нектар». «Божественний нектар» – символічний напій, що 

утворюється на постаменті Канро-дай під час рятівного богослужіння Тасуке-Дзутоме). 
Канро-дай (яп.: – досл.: «Підставка для нектару», або ще «Постамент для Бо-

жественного нектару» – символічний кам’яний монумент у формі високої шестигранної 
чаші, установлений у Джібі, який символізує початок створення світу і людства, їх 
безкінечний розвиток та вдосконалення»). 

Шьоко-маморі (яп.:  – «Свідоцтво-амулет». Амулет, який свідчить про 
здійснення паломництва до Джіби і охороняє віруючих від усіх життєвих негараздів). 

А тепер пропонуємо увазі шановних читачів таблицю, яка віддзеркалює зв’язок кон-
цептуальних термінів тенрійського віровчення з іншими релігіями.

1 Тут і далі японські термінологічні одиниці наводяться так, як вони подані в канонічних виданнях 
відповідних сакральних текстів.
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Таблиця № 1.

Співвідношення тенрійської термінологічної лексики 
з концептуальними засадами інших релігій

 Синтоїзм Буддизм Християнство

Цукі-Хі (яп.: ; досл.: 
«Місяць-Сонце»)1 – одне з 
імен Бога-Отця, яке Оясама 
починає використовувати з 
14-ої глави «Офудесакі».

Цукі-Хі – див. виноску №3 Денаоші (яп.: ; досл.: 
«Новий початок») – Воскре-сіння 
(відродження до нового життя після 
фізичної смерті).Іннен (яп.: ; досл.: 

«Доля») – Визначеність до-
лі; Божественне визначення 
долі; Карма.

Танноу (яп.: ; досл.: /про 
почуття/ «Смиренність») – про 
почуття розкаяння, за-спокоєння 
тощо.

Каґура (яп.: ; досл.: 
«Божа радість») – церемо- 
ніальні танці у супроводі 
релігійної музики; за своїм 
походженням – давні риту- 
альні синтоїстські танці під 
акомпанемент барабанів та 
флейт, якими розважали і 
задобрювали богів.

Денаоші (яп.: ; досл.: 
«Новий початок») –
Переродження, реінкарна-
ція.

Ітте-Хітоцу (яп.: ; 
досл.: «Узявшись за руки», «Як 
одне ціле») – про єднання душ та 
зусиль вірян на шляху до загального 
спасіння і радіс-ного життя.Мічі-суґара (яп.: ; 

досл.: – «Ідучи шля-хом» – 
про шлях, визначе-ний 
Богом-Отцем.Мото-но Рі (яп.: ; 

досл.: «Первинна /початко-
ва/ істина») – космогоніч-
ний міф про створення 
світу та людства.

 

Кашімоно-Карімоно (яп.: 
; досл.: «Взяте в позику – 

віддане в позику») – про людське 
тіло).Тасуке-Ічіджьо (-но Мічі) 

(яп.:  / /; 
досл.: «/Шлях/ неухильного 
спасіння») – про шлях спа-
сіння душі, шлях духовного 
відродження. 

Кірінаші-Фушін (яп.: 
 – досл.: «Безупинна 

взаємодопомога») – про по-стійну 
взаємодопомогу вірян у процесі 
будівництва радіс-ного життя.Хінаґата (яп.: ; 

досл.: – «Взірець для наслі-
дування») – про життя 
за- сновниці Тенрі-кьо як 
прик-лад для наслідування 
віря-нами.

Макото-Шінджіцу (яп.: ; 
досл.:»Правдивість і щи-рість») – 
про стан сердець ві- руючих.
 

1 

1 Сугестивний підтекст цього найменування Бога-Отця, на нашу думку, полягає у прагненні На-
каями Мікі імпліцитно навіяти своїм прихильникам думку про те, що її Бог втілює в собі водночас 
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Завершуючи дослідження, присвячене аналізу терміносистеми Тенрійської релігії 
з точки зору її співвідношення з концептуальними засадами інших релігій слід на-
голосити на тому, що про синкретичний характер цього досить поширеного в Японії 
віровчення свідчать також ті ідейні положення, які виражені в його канонічних тек-
стах не спеціальною термінологією, а звичайною лексикою чи навіть імпліцитно. Так, 
синтоїстське коріння має ідея постійного очщення душі від гріховного пилу заради її 
порятунку:

Коли пил буде швидко й ретельно зметений,
Залишиться лише один неухильний порятунок!

(Глава 2, вірш № 20)
Про влив на засновницю Тенрійської релігії ідей буддизму і християнства свідчить 

концептуальне положення про рівноправ’я всіх людей, що живуть на цьому світі, неза-
лежно від їх расових, національних та інших відмінностей, соціального стану чи статусу 
в суспільстві:

Дерева, що ростуть високо в горах,
І дерева, що ростуть в долинах, однакові!

(Глава 3, вірш № 125)
Беззаперечними запозиченнями з буддизму та християнства є положення про уник-

нення злодіянь і необхідність постійного самовдосконалення: 
 

 

Оскільки в цьому світі існує зло,
Уникайте всього, що підштовхує вас до поганого!

(Глава 1, вірш № 62)

Рішайтеся! Тим, хто щоденно й наполегливо очищає своє серце,
Я обіцяю: майбутнє – за вами!

(Глава 2, вірш № 28)
Із буддизму запозичена також ідея значного погіршення карми в наступ-ному 

перевтіленні душі як неминучого покарання за грішне і нечестиве життя:

 

як образ синтоїстської богині Сонця – Аматерасу, так і образ Будди, символом просвітління та 
мудрості якого в буддизмі традиційно важається Місяць.
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Якщо ваше невдячне ставлення до Мене буде тривати й надалі,
Вас чекає шлях робочої худоби!1

 (Глава 8, вірш № 54) 
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СИНКРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЭНРИЙСКОЙ РЕЛИГИИ
(ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

В статье на материале терминосистемы Тэнрийськой религии (яп .:  «Тэнри-
кё») – одной из самых «старых» новых религий Японии – исследуются синкретические 
основы данного вероучения. Выделяются, систематизируются и характеризуются его 
концептуальные составляющие, заимствованные в свое время религией Тэнри из синто-
изма, буддизма и христианства.

Ключевые слова: синкретизм, новые религии Японии, японские религии, Тэнрийская 
религия, религия Тэнри, Тэнри-кё, терминосистема, концептуальный термин.
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THE SYNCRETE BASIS OF TENRIISM (TERMINOLOGICAL ASPECT)
 The paper explores the syncrete composition of the Tenriism (Japanese:  Tenrikyō) – 

one of the “oldest” new religions in Japan – based on this doctrine’s terminology system. This 
work separates, systematizes and characterizes the conceptual components once borrowed by 
the Tenrikyo religion from Shintoism, Buddhism and Christianity.

 Key words: syncretism, new religions of Japan, Japanese religions, Tenrikyo religion, 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ В СОСТАВЕ И 
СТРУКТУРЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АССОЦИАТИВОВ МИФА 

ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

В статье рассматриваются линвокульторологические различия в составе и струк-
туре психологических ассоциативов, вычлененные в структуре сакральных ситуаций 
актантов, предикативов, темпоралей, локативов и атрибутивов – ситуаций пересече-
ния возможных миров, основных этапов жизни человека. Найдены ключевые сходства 
обрядов у русских, украинцев и белорусов, определена семантика и формы объективации.

Ключевые слова: психологический ассоциатив, миф, возможный мир, мифопоэтика, 
восточные славяне.

Исследования в области изучения мифа восточных славян продолжаются уже не одно 
десятилетие, и полученные результаты дают ученым уникальную возможность исследо-
вать и познавать все более глубокие смыслы значимых событий человека и соуциума. 

Как известно, такими значимыми событиями для сакральной истории личности яв-
ляются рождение, инициация, любовь, свадьба, рождение ребенка, смерть, похороны и 
др. Все эти события предполагают изменение социального статуса в обществе, когда 
человек переходит на новый этап своего развития. 

Способность индивида пересекать границу миров рассматривали многие ученые. 
Один и тот же индивид может появляться  в различных возможных мирах или под име-
нем, или под  дескрипцией. «Жестким дескриптором» является термин, который обо-
значает один и тот же объект во всех возможных мирах. Если в какой-либо ситуации этот 
объект не существует, то мы скажем, что у десигнатора отсутствует референт и что тот 
объект, который так обозначен, не существует [10: 87].

Отталкиваясь от базового определения понятия «психологический ассоциатив» (это 
тип мифопоэтических значений, который представляет собой устойчивую хронотопиче-
скую характеристику (время, место) или атрибут ситуации высшего напряжения духов-
ных сил человека [14: 108]), мы рассмотрим глубокую этническую мотивированность 
отдельных компонентов сакральной истории человека в мифе восточных славян – линг-
вокульторологические различия сакральных ситуаций среди украинцев, русских и бело-
русов.
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Возникает закономерный вопрос: в каких ситуациях существует возможность пере-
сечения миров, как этому способствуют организация пространства, времени?

Все ситуации перехода между мирами описаны и структурированы согласно ком-
понентам темпоральная характеристика – локатив – агентив – сакральные дей-
ствия – атрибутив с опорой на лексикографические источники («Славянские древ-
ности», «Слов’янський світ», «Беларуская міфалогія», «Родныя вобразы», «Українська 
міфологія», «Українська фольклористика», «Славянская мифология»,  «Словник 
символів», «Этнолингвистика», В. Даль / Толковый словарь живого великорусско-
го языка), а также работы исследователей (М. Забылин, А.К. Байбурин, Н.Ф. Сумцов, 
Б. Гринченко, З. Кузеля, Ю.Ю. Сурхаско, Г.А. Левинтон, Т.А. Бернштам, К. Мыльникова, 
В. Цинциус, Н.В. Зорин, Б.А. Рыбаков, М. Б. Едемский, Р. Якобсон, Н. Б. Мечковская, 
А. П. Пономарев, М. Крушевский, В. П. Аникин, М. Н. Власова, В. И. Жекулина, Е. Г. Ка-
гаров, К. К. Логинов и др.). 

Рассмотрим некоторые из них. Сакральная история личности начинается с ее по-
явления на свет.

Рождение (роды) как переходный обряд включает несколько этапов: расставание 
роженицы с прежним статусом, этап лиминальный и интеграцию в коллектив, роды вос-
принимаются как аналогия смерти [12: 450], ее жизнь подвергается запретам и пред-
писаниям [15: 74], [5: 22-23], [16: 20-22], что объясняется стремлением защитить мать и 
будущего ребенка от порчи, вреда и т. п. [1: 89].  В народе говорили, что женщина будет 
мучиться столько часов или у нее будет столько схваток, сколько человек знает про это 
событие [12: 450]. Белорусы считали, что рождение ребенка – это вторжение сил хаоса 
в мир людей и что ребенок 40 дней сохранял связь с тем миром [2: 430]. Отпечаток этих 
верований мы наблюдаем и в христианстве: очистительный обряд над женщиной прово-
дится на сороковой день после родов, а также поминание усопшего по истечению сорока 
дней после смерти. Роды  метафорически описываются как путешествие (путь ребенка 
в наш мир). Как и на похоронах, присутствующие должны хранить молчание [12: 450], 
[7: 549].

Среди сакральных предметов для облегчения родов: икона, свеча, пасхальная про-
сфора, святая вода, пояс, одолженный у священника, рушник, чернослив и мед, солома, 
сохраненная с Рождества, земля с могилы  [12: 450], родильная ложка с солью, с перцем 
[6], освященный нож, топор, гребень, веретено [2: 430]. Готовили купель с веточками 
дуба, использовали бархатцы, любисток, ромашку, калину, барвинок [13: 686], мед, мяту 
и базилик [19: 230], а также клали деньги и хлеб [2: 430], вода использовалась обязатель-
но речная [7: 549]. Под голову ребенку клали железо: нож, зубцы от бороны, шило [13: 
715].

Роды  (рождение ребенка) у восточных славян являлись сакральным событием, во 
время которого происходит переход ребенка из иного мира, и бабки-повитухи старались 
при помощи сакральных действий и атрибутов облегчить его. Протекание обряда и ис-
пользование атрибутики у восточных славян семантически совпадает, однако выражено 
разными формами объективации (у русских пуповину девочкам перевязывают на греб-
не, а у белорусов на веретене (оба атрибута соотносятся с женским началом). Иногда 
обрядовые действия наполнены различной семантикой:  украинцы и русские купали 
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новорожденных в травах и цветах, чтобы придать ему силу и красоту, а в белорусской 
культуре добавляли хлеб и деньги, чтобы ребенок ни в чем не нуждался). 

Сватовство – начальная церемония свадебного уговора, в ходе которой сторона же-
ниха при посредничестве свата предлагала  родителям невесты их дочь замуж [12: 560], 
основой является покупка-продажа невесты [2: 108]. Отныне невеста прощается с «бе-
лым светом», с домом, подругами, односельчанами даже в том случае, если ее жених 
из этой же деревни [3: 47]. Невеста никуда больше из дому не выходит, сидит за пере-
городкой и «лица посторонним не кажет», т. е. «закрывается» [9: 52]. Сватали девушек 
15-18 лет юноши 18-20 лет [13: 699]. Русские женились очень рано. Бывали случаи, что 
женихом становился мальчик  в 12-13 лет [7: 551]. 

Для сватовства белорусы выбирали четные дни (вторник, четверг [13: 699] и суб-
боту). Самым удачным временем для сватовства считался мясоед (от Рождества до ве-
ликого поста) или осень, начало зимы. Сватать ходили в темное время суток, опасаясь 
огласки и позора в случае отказа ([13: 699]): поздно вечером, ночью, на рассвете или до 
полудня [12: 560]. Среди атрибутов – рушники, спиртное, крест, перстень, кольцо, сара-
фан, платок, полотенце, лавка, хлеб, соль, сыр, яичница, яблоки, монеты [12: 560], кожух 
[13: 699], [17: 459], каравай [6]. Сакральные действия – надевание невесте обручального 
кольца [13: 699-700], [12: 560], зажжение свеч у икон, подметание пола при сватах. При 
отказе жених в отместку выходил задом из дома невесты, чтобы она навсегда «сидела в 
девках» [12: 560], при отказе девушка выносила парню тыкву [17: 459]. К сакральным 
действиям относится колупание печи (спрашивание совета и разрешения предков) [17: 
459], обмен караваями [13: 699-700].

Итак, сватовство является важным этапом в преддверии свадьбы. Обработка лек-
сикографических источников показывает, что сватовство украинской девушки предпо-
лагало больше свободы: она могла присутствовать при смотринах и высказывать свое 
мнение, часто сваты приходили после заочного согласия невесты на замужество. Русские 
девушки имели меньше прав, часто они вовсе не видели жениха («невеста»/не ведает) 
и не могли отказаться от замужества, не могли присутствовать при смотринах, только 
если этого потребует сторона жениха. Отличие в поведении предполагает и отличие в 
сакральных действиях. Общими являются темпоральные характеристики. Независимо 
от народной принадлежности, во избежание позора, предпочитали ходить сватать в тем-
ное время суток.

Свадьба представляет собой обряд «перехода» [12: 544], насыщенный магическими 
действиями для безопасности невесты и благополучия новой семьи [11].

Свадьба проходила в доме невесты, доме жениха, церкви [12: 546], значим также 
сенник (в качестве брачной комнаты) [7: 554], кладбище (где молодые просили благосло-
вения у предков);  красный угол под иконами [2: 109],  река и колодец [17: 601]. Свадьба 
у русских и отчасти белорусов начиналась утром с выкупа невесты [12: 546],  венчание – 
вечером [7: 554]. У русских «добрая свадьба неделю» должна была праздноваться [6], у 
белорусов 2 дня [2: 107], у украинцев свадьба продолжалась от 2-3 дней до недели [18: 
49].

Среди атрибутов – каравай, деревце свадебное, венок свадебный, знамя свадебное, 
жезл, цветы, кольцо, яблоко, хлеб свадебный, соль, иконы [2: 109], [18: 49], каша, яични-
ца, блины [12: 546], стрелы, меха соболей, калачи, мед, перины, снопы, ковры, открытые 
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бочки с пшеницей, рожью, овсом и ячменем, венец (как символ девичества) [7: 554], цве-
ты, свечи, игрушки из соломы [2: 108], зелень, сено, солома, мешок с зерном, скорлупа 
яиц, туфли, вожжи, хомут, веник, розмарин  [17:  601]. 

Сакральные действия – выкуп невесты у ее брата, обмывание тела вином и медом [7: 
554], расплетание косы, перемена головного убора невесты, дележ главного свадебного 
хлеба,  обсыпание молодоженов зерном (мукой, цветами), обливание водой,  [12: 546],  
[17: 601], [18: 49], уборка ложа молодых [2: 108-109], [17: 601], завивание венков и др.

Таким образом, свадьба является сложноорганизованным многоэтапным обрядом 
для всех восточных славян. Больше всего отличий мы видим в атрибутивных характе-
ристиках свадьбы. Это связано с мифопоэтическими воззрениями каждого народа. Так, 
например, мировое древо белорусов и украинцев не совпадают. С другой стороны, в об-
рядах существует много общего: деление каравая, расплетание косы, украшение ложа 
молодых, посыпание злаками и  т.д. Однако атрибутика этих сакральных действий вы-
ражена при помощи разных форм объективации у разных народов.

Смерть (похороны) – завершающий обряд жизненного  цикла; один из главных об-
рядов перехода, оформляющий событие смерти и перемещение умершего из земного в 
«иной» мир [12: 84], смерть соотносится со сном [17: 487], [4: 495]. Смерть «любит при-
ходить» перед восходом Солнца, в часы, кратные трем: в 9 и 12 утра, в 3, 6, 12 вечера. С 
полуночи i до восхода солнца смерть забирает человеческие жизни [2: 473]. Все время 
от момента смерти до окончания погребального обряда  считается опасным для живых 
из-за открытости границы между «этим» и «тем светом»  [12: 85]. Поминали трижды: на 
3, 9 и 40 день после смерти [7: 565-567], и через год [13: 694].

Локативы – непосредственные места смерти в доме: смертное ложе, пол, устланный 
соломой;  лавка, внутреннее пространство помещения, где случилась смерть; порог, о 
который стучат гробом при его выносе; окно или проем в стене, через который выносят 
младенцев; двор и ворота; кладбище и могила [12: 85]. Воров, разбойников, самоубийц 
хоронили в убогом доме, в поле или в лесу [7: 566].

Агентивы – покойник (душа), близкие родственники умершего, приобретающие но-
вый статус вдова/вдовец, сирота; люди, обмывающие и оплакивающие покойника, копа-
ющие могилу, священники т.д. [12: 85],  старцы, верующие, сумасшедшие [13: 694], пла-
кальщицы, жена или близкий родственник должны были плакать и причитать [7: 565]. В  
противовес этому, украинцам запрещалось плакать, т.к. слезы родных обжигали умерше-
го на том свете [17: 487]. У украинцев и белорусов, в отличие от русских, смерть пред-
стает в образе страшной костлявой бабы с косой, одетой во все белое [17:  487], [2: 473].

 Атрибуты (гроб, доски, смертная одежда (сорочка, вышитая черными нитками), мо-
гила, крест, надгробие, мыло, гребень, тесемки, платок, свечи, зерно, лавки, стулья, табу-
реты, растения, коливо, кутья  [12: 85], [17: 487], калачи, капустник или борщ, пампушки, 
кисель, ложка [13: 694],  чаша со святой водой, миска с мукой или кашей, башмаки, мел-
кие монеты, шуба (ею накрывали умершего), зажженные свечи [7: 565], длинная острая 
коса и метла [2: 473].

Сакральные действия. Обмывание покойника [8: 333], мытье дома после выноса гро-
ба, обязательное мытье рук по возвращении с кладбища, переворачивание предметов 
[12: 85].
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Итак, смерть и похоронный обряд  являлись значимым этапом перехода души в иной 
мир для восточных славян. Украинцы и белорусы персонифицировали образ смерти и ее 
описание практически совпадает, использовались практически одинаковые атрибуты у 
всех трех народов. Интересным на наш взгляд является то, что русские использовали в 
похоронном обряде (как и в свадебном) собольи и куньи шубы, что является отражением 
национального характера.

Среди отличий необходимо также назвать представления белорусов о том, что смерть 
приходит в определенные часы. Подобные представления у других народов не найдены. 
Как видим, при большом сходстве компонентов, обряд каждого народа наполнен своей 
национальной спецификой, которая выражена в формах объективации.

Таким образом, к ПА относятся актанты, предикативы, темпорали, локативы и атри-
бутивы ситуаций пересечения возможных  миров основных этапов жизни человека. К та-
ким ситуациям относятся рождение и смерть, инициация (как кратковременная смерть), 
сватовство, свадьба, болезнь, молитва, заговарование и «пролитие сакральных соков че-
ловека»:  крови, слез, пота.

Необходимо отметить сходство обрядов у русских, украинцев и белорусов. Значи-
мым для нас является то, что при наличии общей семантики проведения обряда у вос-
точных славян, его компоненты у разных народов выражены при помощи разных форм 
объективации, что, на наш взгляд, является отражением их национального характера. 
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ПСИХОЛОГІЧНИХ АСОЦІАТИВІВ МІФУ СХІДНИХ СЛОВ’ЯН

У статті розглядаються лінвокульторологічні відмінності в складі і структурі пси-
хологічних асоціативів, виокремлені в структурі сакральних ситуацій актантів, пред-
икативів, темпоралей, локативів і атрибутивів – ситуацій перетину можливих світів, 
основних етапів життя людини. Знайдено ключові подібності обрядів у росіян, україн-
ців і білорусів, визначена семантика і форми об’єктивації.
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LINGO-CULTURAL DIFFERENCES IN THE COMPOSITION AND 
STRUCTURE OF PSYCHOLOGICAL ASSOCIATIVES 

OF THE MYTHOUS OF EAST SLAVS
The article deals with the lingvo-cultural diff erences in the composition and structure of 

psychological associatives, isolated in the structure of the sacral situations of actants, predica-
tives, temporals, locatives and attributes – the situations of intersection of possible worlds of 
the main stages of human life. The key similar rituals are found among Russians, Ukrainians 
and Belarusians, semantics and forms of objectifi cation are defi ned.
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ДРАМАТИЧЕСКАЯ ФОРМА НА АМЕРИКАНСКОМ РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИИ: 
НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ ГЕНЕЗИСА  

В статье изучаются отдельные социально-исторические и культурологические 
факторы влияния на жанровую специфику художественно-драматических форм на 
американском радио и ТВ. На них существенное влияние оказывает история американ-
ского театра, практики клубных выступлений комиков и эстрадных актеров, зарожда-
ющаяся в 1920-30 гг. «радионаука». 

Ключевые слова: сериал, телерадиопостановка, драма, комедия, стендап, шоу.

Постановка проблемы. Интерес к драматической форме на американском  радио и 
ТВ стабильно привлекает внимание исследователей медиа. (Галушко Р., Зернецька О. В., 
Саркисян О.Н., Харченко О.В., М. David., R. Thompson, R.Niemi, J.Root, D.Heller). Он 
имеет как исторический, так и социально-психологический характер. В отечественной 
традиции всегда акцентируют внимание на коммерческом характере радио и ТВ в США. 
Однако, рассматривая его жанровое разнообразие, можно увидеть и другие значимые 
факторы, определяющие лицо телевидения и радио этой страны. 

Целью работы является прослеживание формирования своеобразия художественных 
телерадиопостановок в США. 

Основное изложение. Как и в европейском вещании, истоки радиопостановок и те-
лефильмов были связаны с практикой театрального творчества. Однако в США практика 
организации театра имела свои особенности. Переселенцы из Англии, придерживающи-
еся пуританских взглядов, подчас нетерпимо относились к театральному искусству (ещё 
в 1642 г. английский парламент указом запретил все театральные представления). Пури-
тане, проповедуя аскетизм, отдавали пальму первенства интеллектуальному творчеству, 
но не художественному [7]. Малые путешествующие труппы в Америке предлагали вы-
ступления из комических номеров, коротких скетчей, музыкальных или танцевальных 
сцен; осваивали и афроамериканский фольклор. Все эти представления были рассчи-
таны на непритязательную публику. В XIX веке оформились минстрел-шоу и бурлеск. 
Минстрел-шоу – критикуемое ныне сторонниками расового равенства действо – где 
белые актеры, гримированные под афроамериканцев, пародировали их быт, музыку и 
танцы. Бурлеск – собрание эстрадных номеров, основанных на двусмысленности и не-
пристойности, часто сопровождающееся и сценами стриптиза. Водевиль в Америке, сло-
жился как бессюжетное действие, объединяющее варьете и цирковые номера. Важной 
вехой театрально-концертного процесса стало рождение джаза. Другим фактором, от-
личающим американские театры от европейских, являлось отсутствие постоянной труп-
пы – актёры нанимаются продюсером под конкретный проект; а спектакль идёт пока на 
него приходит зритель. К 1940-х гг. сложился мюзикл – представление, объединяющее 
воедино сюжет, музыку, пение в общую линию произведения. По форме он отличается от 
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европейского спектакля технологическим требованием единообразия исполнения всех 
представлений труппой. Широко были распространены в США и скетчи – небольшая 
пьеса с 2–3 героями из нескольких миниатюр, представляемая на эстраде или в клубе 
[7]. К этой практике примыкала стендап-комедия, где комики выступали в специальных 
клубах (comedy club). Первые стендаперы «выросли» из варьете.

В 1930-е гг. по американским радиосетям NBC и CBS транслировались симфони-
ческие концерты, драматические и оперные спектакли из знаменитых театров. Также, с 
появлением радио, и артисты американских театров варьете массово переходят на работу 
в эфир. Перед микрофоном разыгрывали комедии и мыльные оперы – серийные спектак-
ли на бытовые темы с непритязательным содержанием, рассчитанным на домохозяек и 
домоседов. В эфире использовались и новые выразительные методы радио (Ф. Лампе, 
Э. Шайфлер, Р.Кольб), объединяющие возможности технических средств и их воздей-
ствие на восприятие слушателя [3]. Интимизм уводит от социального к индивидуально-
му, в план «извечных» проблем и вопросов индивидуальной психологии. Конструкти-
визм (понимаемый здесь в контексте сложившихся теорий довоенного радиовещания, 
«радионауки») нацелен на фактурную обработку материала аудиокартины (а позже с по-
явлением ТВ и видеоряда). Эти материалы, перемежаемые музыкой, песней, образуют 
жанр художественного обозрения с его нейтральностью, при этом образовывали по сути 
произведения без ясного сюжета. Тотализм апеллировал к абстрактным, общим, отвле-
чённым философским идеям, с изрядной долей символизма и иррационализма.

Заметный след в американском радиоискусстве оставил актёр и режиссёр Орсон 
Уэллс. Почти во все учебники социологии, психологии и журналистики вошёл радиоспек-
такль «Вторжение с Марса», поставленный 30 октября 1938 г., по мотивам романа Гербер-
та Уэллса «Война миров». Авторы отходят от канонического текста и переносят события 
в Америку конца 30-х годов, строя повествование в форме живого репортажа. Марсиане 
будто бы захватили Нью-Йорк, двигаются по штату Нью-Джерси. Постановка вызывает 
панику в стране, хотя слушатели неоднократно получают сообщения, что это всего лишь 
художественная постановка. Другая известная работа О.Уэллса «Тень» (MBS), где он вы-
ступил как режиссёр и актёр, имитируя голоса в беседах об потустороннем. «Кто знает, 
где кроется зло в сердцах людей – тень знает…», – начинал он свою программу. Здесь 
нетрудно увидеть воздействие тотализма. Другим примером обращения к мистическим 
пугающим образам, другим «ужасам» на экране становится творчество Майлы Элизабет 
Сюрьяниеми (Нурми), создавшей образы вампирши. Во время Великой депрессии 1930-х  
годов радио NBC играло терапевтическую роль. Так радиосериал «Голдберги» – о семье из 
Манхэттена, шел в эфире 1929–1946 годов, ближе всего был к интимизму.

Радио MBS транслировала в эфир и реальные спектакли с театральных подмостков – 
в 1940–1952 годов выходила передача «Театр в эфире». Такие постановки шли и в эфире 
основных компаний США: CBS, NBC, ABC. С распространением телевидения спектак-
ли идут параллельно на радио и ТВ (1950-е). На радио и ТВ CBS ставят серийные по-
становки «Наша мисс Брукс», «Люсиль Болл: год спустя». 

В США ранний этап развития телевизионного вещания – первая половина 50-х го-
дов – был отмечен стремлением к созданию глубоких художественных произведений. 
С ним связаны имена таких теледраматургов, как П. Чаефский, Р. Серлинг, Р. Роуз, 
Г. Фут, Т. Мозел, известны фильмы «Двенадцать разгневанных мужчин» по одноименной 
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телепьесе Р. Роуза, а также «Свадебный завтрак» и «Марти» по телепьесам П. Чаефско-
го [1,c.7–8]. Драматургию этого этапа отличал глубокий психологизм и реалистическое 
отражение действительности. В 1950–55 годы из-за развития ТВ резко упала посещае-
мость кинотеатров. Благодаря этому в США появилось широкоформатное кино и звук в 
формате стерео.

Вице-президент NBC в 1950-е гг. Сильвестр Уивер не только предложил концепцию 
ТВ-вещания, но и придумал конкретные передачи, которые стали визитной карточкой 
NBC [8,c. 24–25], это, к примеру, театрализованное шоу «Театр Звезд Тексако», имевшее 
большой успех у зрителей. Популярностью на CBS пользовались «Шоу Джека Бенни», 
которое представляло собой музыкальную разностилевую постановку с дополнениями 
в виде драматических и комедийных номеров, сопровождаемых выступлением варьете. 
Телешоу в виде звуковой дорожки передавали и на радио CBS. Уже в 60-е годы театраль-
ная постановка в основном перешла на телевидение. С 1966 г. на NBC шла известная 
мыльная опера «Дни нашей жизни». До 2009 г. на CBS шла радиопостановка  «Путе-
водный свет», которая с 1952 г. стала сериалом на ТВ. Крупный успех к телекомпании 
ABC пришёл в 1955–1961 годы благодаря показу фильмов Уолта Диснея и продукции 
других голливудских киностудий. «В США две трети всех голливудских студий заняты 
под съёмки для телевидения. Продукция, отснятая в Голливуде, заполняет 65–85 % ве-
щания трёх основных американских телесетей. Столица кино превратилась в столицу 
телевидения», – писал С. Муратов [3]. 

Р. Галушко на основе исследований американской сериальной продукции (1950–
1970) выявил её основную тематику: детектив, вестерн, семейная, адвокатская и меди-
цинская драмы, мистика, фантастика, историческая драма (подробнее см. [1]). При запу-
ске четвёртой национальной сети FOX (1986–) в эфире были нестандартно построенные 
сериалы: «Секретные материалы», «Доктор Хаус», «Женаты... с детьми», «Кости», «По-
бег»; мультсериалы «Симпсоны», «Футурама», «Гриффины», давшие ей конкурентное 
преимущество над старыми сетями.

 Под прямым влиянием актёрской техники стендапа развивается формат вечер-
него разговорно-развлекательного шоу. Заметным было творчество С. Аллена, М. Гриф-
фина, Д. Каветта и Д. Паара. Известны были разговорные комические шоу: «Шоу Джек-
ки Глисон» (CBS), «Шоу Дика Каветта», «Шоу Мерва Грифина» (NBC, CBS), «Джим-
ми Киммел в прямом эфире» (АВС). «Вечернее шоу» (NBC) вели С. Аллен, Д. Паар, 
Д. Карсон Д. Лено, Д. Леттерман, Д. Феллон. О. Харченко выделяет в формате «Вечерне-
го шоу» 6 частей: 1) шутки одним предложением на основе текущих новостей, которые 
перемежаются юмористическим скетчами, 2) мини-скетчи с короткими интервью с про-
хожими, гостями, обычными людьми, 3) и 4) части – интервью с известными людьми, 
5) интервью с менее известным гостем, 6) исполнение комического музыкального про-
изведения [6, c.111–112]. О. Харченко пишет, что юмористические шоу входят в комиче-
скую картину мира среднего американца в виде стойких визуально-вербальных образов.

Выводы. Наполнение художественных и развлекательных программ в США оказы-
вается тесно связано с историческими традициями варьете, бурлеска, мюзикла и стен-
дапа. Эти представления в той или иной степени были перенесены в студию и на экран. 
Разумеется, при этом нельзя упускать из виду традиционную ориентированность аме-
риканского ТВ и радио на коммерческие ценности и новые положения «радионауки». 
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«Опыт, получаемый из телесериалов, соперничает с реальным жизненным опытом лю-
дей; это – удобные формы осмысления жизни, практика освоения незнакомых понятий, 
развития полезных навыков», – пишет М. Мясникова [5, с. 79–80]. Это является очевид-
ным социально-психологическим следствием такого типа вещания. 
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В статті вивчаються окремі соціально-історичні та культурологічні фактори 
впливу на жанроу специфіку художньо-драматичних форм на американському радіо та  
ТБ. На них суттєвий вплив здійснює історія американського театру, практика клубних 
виступів коміків і естрадних акторів, народжена в 1920-30 рр. «радіонаука». 
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DRAMA FORM ON AMERICAN RADIO AND TELEVISION: SOME FACTORS 
OF GENESIS

Individual socio-historical and cultural factors of infl uence on the genre formation of ar-
tistic and dramatic forms on American radio and TV are studied in the article. They are signifi -
cantly infl uenced by the history of the American theater and the practice of comedians and pop 
actors’ club performances, and also “Radio science” of 1920-30-ies.
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НОМИНАЦИИ МЕСТ ТОРГОВЛИ ТЮРКСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
В ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ

В статье рассматривается происхождение номинаций мест массовой торговли и 
построек для хранения товаров, заимствованных из тюркских языков в русский и дру-
гие восточнословянские языки. Проведен анализ иноязычных источников и предпринята 
попытка восстановить первоначальный язык-источник номинации. Рассматриваются 
слова, которые претерпели наименьшие изменения и остались в русском языке в актив-
ном употреблении.

Ключевые слова: тюркско-славянские языковые контакты, памятники русской 
письменности, тюркизмы, базар, балчуг, буян, магазин, киоск, духан, амбар, балаган. 

Экономические и торговые отношения на протяжении нескольких веков между вос-
точнославянскими и тюркскими народами обогатили русский язык специфической тер-
минологией и лексикой в сфере торговли, которая используется и в настоящее время.

Торговля – основная деятельность и статья доходов бюджетов многих государств. 
Отметим, что тюркские языки стали донором для русского и пополнили лексемный за-
пас, подарив номинации многим местам торговли и другой коммерческой деятельности. 
В статье будут рассмотрены пути заимствования нескольких групп лексем: номинации 
учреждения торговли (киоск, магазин), места массовой торговли (базар, балчук, буян) и 
заведение общественного питания (духан).

Так, общеупотребительная лексема киоск известна в русском языке в значении «Па-
вильон, палатка для мелкой торговли» [8: 58]. В данном случае речь идёт о двукратном 
заимствовании. П.Я. Черных указывает, что впервые слово киоск фиксируется слова-
рями русского языка в 1804 г., причём не только в форме мужского, но и женского рода 
(киоска) с объяснением «Башня в Турции» [15: 396]. В более ранних письменных источ-
никах встречаем употребление данной лексемы в значении, близком современному: «У 
других ворот сада, на другую улицу, построен во вкусе турецкого киоска кофейный дом, 
в котором находятся как разные прохладительные напитки, так конфекты и мороже-
ное» [Н.А. Львов. Каким образом должно бы было расположить сад князя Безбородки 
в Москве (1780-1790)] (Сохранена орфография первоисточника – С.Т.) [4]. Позже в эн-
циклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона находим следующее объяснение: «Ки-
оск – а рхитектурный термин, заимствованный из турецкого языка. Означает легкую, 
покоящуюся на столбах или колоннах постройку, род беседки с круглым, квадратным 
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или многогранным планом, с открытыми пролетами между столбами или с решетчатой 
заделкой этих пролетов, с невысокой крышей конической или пирамидальной формы, 
или же с небольшим куполом наверху. К. обыкновенно строятся в садах и парках» [17]. 

В этимологическом словаре турецкого языка прототип köşk употребляется в языке-
источнике в значениях «вилла, павильон, особняк, башня» [20: 1967]. Заимствовано в 
турецкий из персидского языка  в значении «беседка в форме высокого 
здания, комната в виде беседки, дворец». Самый старый источник в истории, где встре-
чается слово kūşk, Ашик Паша в Garib-name 1330 года. 

Считается, что повторное заимствование произошло из европейских языков (нем. 
Kiosk, фр. kiosque, анг. kiosk, ит. chiosco, пол. kiosk и др.), в которые данная лексема по-
пала из турецкого языка.

Н.К. Дмитриев объясняет, каким сложным (книжным) путем пришло персидское 
слово киоск в русский язык: «от турков оно, пройдя через «новогреческую среду», дало 
из тур. кёшк со значением ‘замок, вилла, особняк’– киоск, затем попало во французский 
(kiosque) и через него – в русский язык» [1: 8, 11, 26]. Д.Н. Ушаков отмечает, что в рус-
ском языке самостоятельно возникло производное от киоск киоскёр [12: 402]. Следова-
тельно, первоначально киоски не предназначались для торговли, и со временем такие 
беседки вышли из моды. В современном значении слово киоск стало употребляться во 
2-й половине XX в. и лишь относительно недавно, приблизительно с 90-х гг. XX в., когда 
в эпоху развития частного предпринимательства большое распространение приобрела 
обозначаемая словом реалия, номинация функционирует в активном словаре. 

Следующая лексема – магазин известна в русском языке с начала XVIII одновремен-
но в двух формах: магазейн и магагина, но с одним значением «склад, место хранения 
продовольственных запасов для армии», первая форма встречается в письменных памят-
никах начала XVIII в. чаще. [15: 500-501]. У Л.П. Крысина магазин: 1. Помещение для 
торговли чем-либо. 2. Специальный склад для хранения чего-либо. [8: 402].

М. Фасмер предполагает, что магазин, впервые встретившееся у Петра I, заимствова-
но в русский язык с Запада, вероятно, “из голл. magazijn–wachter, где первая часть могла 
быть воспринята как прил. на -к-” [14: 554]. Он опровергает мнение Ф.Миклошича, от-
носящего магазин к заимств. прямо с Востока [14: 555]. В словаре В.В. Радлова магаза 
(тур. из ар.) магазин, лавка; магазаджы (тур.) хозяин магазина, лавочник [10: 2001]. 

В турецком языке mağaza, в значении магазин, лавка, складировать, существует и 
сегодня. В этимологическом словаре турецкого языка указывается на его арабские кор-
ни –  – (большое хранилище). Слово «магазин» образовано от арабского 
слова, которое во множественном числе означает «амбары», «склады». В арабском языке 
по-прежнему это слово используется в значении «запасы» [19: 358].

А.В. Семенов в этимологическом словаре русского языка отмечает, что слово «ма-
газин» заимствовано из немецкого языка во время правления Петра I (на рубеже XVII–
XVIII вв.). В немецкий язык слово попало из испанского посредством французского, а в 
западноевропейские языки слово пришло из арабского.

Так или иначе, по нашему мнению, более вероятно, что это слово попало в русский 
язык из тюркских языков. Доказательством тому служат многовековые торговые и во-
енные взаимоотношения между Россией, тюркскими народами и Османской империей.
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В современном русском языке слово «магазин» закрепилось в активном словаре и 
относится к общеупотребительной лексике в значении «специализированное место для 
розничной торговли». Оно вытеснило более старое слово «лавка», хотя в настоящее вре-
мя это слово также используется для обозначения места розничной торговли. Разница 
между этими двумя понятиями заключается в том, что магазин предусматривает широ-
кий ассортимент разных товаров, а лавка специализируется на определенном продукте: 
кофейная лавка, чайная лавка, мясная лавка. 

Лексема базар, также имеет тюркское происхождение. Л.П. Крысин приводит следу-
ющее толкование слова базар – место для торговли, обычно на площади, а также рознич-
ная торговля на таком месте.

По мнению П.Я. Черных слово появилось в русском в языке в конце XVв., он ссыла-
ется на И.И. Срезневского, который указывает на Геннадиевскую Библию (базаръ) 1499 г. 
как на первый письменный источник, где была зафиксирована номинация. По всей види-
мости, в русский язык она была заимствована из персидского языка в процессе торговли. 
Вопрос о тюркском посредстве до конца не ясен, так как разные исследователи описы-
вают разные пути заимствования. Так, В.И. Даль [7: 37] и Д.Н. Ушаков относят слово к 
заимствованиям из персидского языка [12: 77]. У Н.М.Шанского читаем: “Базар (рынок) 
древнерусское слово, заимствованое из татарского. Татарское, базар, рынок восходит к 
персидскому – bazar крытый рынок” [16: 10]. Ф. Е. Корш отмечает, что «османское пазар 
заимствовано из персидского базар, при пазар говорится и базар, при пашмак – башмак» 
[2: 4,7,8]. И.И.Огиенко также считает базар иранским словом, переданным нам тюрками 
[5: 28,31]. М.Фасмер указывает, что в древнерусском языке слово базаръ, известное с 
1499 г. – заимствовано через тюркские языки [13: 105].

В.И. Абаев отмечает, что осетинское bazar-торговля, рынок, базар восходит к пер-
сидскому bazar и распространено на всем переднем Востоке, в тюркских и кавказских 
языках, а также в русском и некоторых восточноевропейских языках [6: 20].

В турецком языке в настоящее время слово рazar относится к общеупотребительной 
лексике, оно переводится на русский как базар, а также является названием дня недели – 
воскресенья. Этимологический словарь турецкого языка указывает на его персидское 
происходжение –  – рынок, место покупок. [19: 326].

Лексема базар в современном русском языке относится к общеупотребительной лек-
сике в значении рынок, место общественной массовой торговли.

Анализируя следующую лексему – балчук, отметим, что она оставила свой след в на-
звании местности, улицы и гостиницы в Москве. Местность Балчуг известна с XIV века. 

Слово «балчуг» тюркского происхождения: балчык – «грязь, болото, трясина, влаж-
ная земля, глина». [3: 27]. 

Балчук (балчуг) – (пермский) базар; рыбный рынок. От ногайского и чагатайского 
balcyk – базар, рыбный базар (СРНГ, 2, 88). В.В.Радлов соотносит это слово с балыкчы 
(balıkçı -тур., крым., казан., кар.) в значении рыбак, торговец рыбой [10: 1497]. В ту-
рецком языке слова балык и балыкчы (balık, balıkçı), относятся к общеупотребительной 
лексике и переводятся как рыба и рыботорговец соответственно. 

В современном русском языке слово балчук(г) вышло из общеупотребительной лек-
сики и перешло в разряд архаизмов, но по-прежнему его можно встретить в некоторых 
русских говорах и диалектах. И безусловно, Балчуг, как имя собственное, это названия: 
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гостиницы; местности; острова; улицы; метеостанции в центре Москвы на Овчинни-
ковской набережной, недалеко от улицы Балчуг; гряда холмов вблизи Галичского озера; 
ерик в Астраханской области, недалеко от станции Дельта.

Лексема буян существует в русских говорах (тульский, ярославский) в значении 
ровное, возвышенное место, открытое со всех сторон, торговая площадь, базар, рынок, 
пристань речная, место выгрузки товаров. По А.А.Потебне (РФВ 5, 144) от буй «дикий, 
надменный», т. е. «нечто возвышенное». Гадательно. Предполагают тюркское происхож-
дение слова – от буйдан– то же [7: 147], сравнивая с тюркским майдан – то же, с типич-
ной для тюркских меной м/б. Второй вариант, а также специфичное значение «базарная 
площадь; амбар» позволяют видеть в буя́н/буйда́н тюркизм, родственный майда́н; мена 
б/м в тюркских языках известна и отражена даже в русских тюркизмах, например, бурун/
мурун [7: 257]. 

В «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940) мы 
находим 2 варианта толкования этого слова: 1.Буян – забияка; тот, кто буянит.; 2. Буян 
(устарелое) – открытое место на берегу, служащее для склада товаров [12: 95].

В Словаре русского языка под редакцией А. П. Евгеньевой содержится следующее 
толкование: буян – человек, склонный к буйству; скандалист. Пример: «Имел [отец] по-
рок дурной и вредный – Запоем пил – и был буян, Когда домой являлся пьян.» (Н. Не-
красов), «Убогая и нарядная. – А ведь ты таким, прости господи, буяном был. Ну чистый 
разбойник. --- Всех бил, никому спуску не давал.» (Тендряков, Онега) [11: 42]. 

Также с детства нам знакомы строки А.С. Пушкина: 
«…А теперь нам вышел срок,/ Едем прямо на восток, Мимо острова Буяна, / В цар-

ство славного Салтана...»
Поэтому мы не можем обойти вниманием еще одно значение, которое имеет это слово: 

Буя́н – сказочный лубочный остров-град в русском фольклоре – сказках и заговорах, стал 
особенно широко известен благодаря сказке «Сказка о царе Салтане» А. С. Пушкина.

В настоящее время в современном русском языке слово буян имеет 2 значения: 1. 
Существительное, обозначающее буйного человека; 2. Название острова в составе архи-
пелага Северная Земля. Следовательно, тюркское заимствование утратилось.

Экзотизмом является и единственное наименование в группе заведений обществен-
ного питания духан («На Ближнем Востоке и на Кавказе: маленький ресторан, трак-
тир, мелочная лавка» [8: 248]). Турецкое происхождение данной номинации приписыва-
ется, вероятно, на основании формального и семантического сходства с предполагаемым 
прототипом dükkan («Маленькое заведение или мастерская, где продают товар в розни-
цу, продуктовый магазин» [20: 652]). Тем не менее, сходные по фонетическому облику 
и семантике формы встречаются и в других тюркских языках (напр. азерб. dükan) [13: 
556]. Некоторые словари указывают на арабское происхождение лексемы духан, называя 
в качестве возможного генетического прототипа арабское dükkan («магазин») [20: 652]. 
Обратившись к экстралингвистическим обстоятельствам, мы не находим подтвержде-
ний соотнесённости называемой словом духан реалии с турецкой внеязыковой действи-
тельностью. Скорее, обнаруживаются связи данной реалии с бытом народов Кавказа. 
Так, в художественной литературе встречаем множество упоминаний лексемы духан 
в описаниях кавказского быта: «Мы нашли его в духане (так называются грузинские 
харчевни, которые гораздо беднее и не чище русских)» [А.С. Пушкин. Путешествие в 
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Арзрум во время похода 1829 года (1835)]; «О, вы еще не знаете, какую важную роль 
играет духан за Кавказом!» [А.А. Бестужев-Марлинский. Письма из Дагестана (1831)]; 
«Представь себе вкусную душистую травку,которую едят на Кавказе в духанах» 
[А.И. Куприн. Травка (1912)] [4]

Духан (кавказское) – мелочная лавка и шинок, небольшой ресторан с продажей 
вин (на Кавказе, в Крыму) от ар. dukkan лавка, мастерская ремесленника [7: 503]. У 
Н.К.Дмитриева читаем: «Исторически арабское слово dukkan – лавочка, мастерская, 
торговое заведение», попавшее в турецкий язык и оттуда заимствованное языками За-
кавказья. Здесь в форме духан усвоено местными русскими дореволюционного времени 
в специфическом значении ‘кабачок, винная лавка’» [1: 40]. В казахско-русском словаре 
находим дукен – лавка, дукеншг – лавочник; в киргизском языке дукен- из арабского: 
1. Лавка, магазин; 2. Мастерская [18: 202]; узбекское дукон: 1. Лавка, магазин; ларёк; 
2. Мастерская (ремесленника); турецкое dьkan, dukkan восходит к арабскому: 1. Лавка, 
магазин; 2. Ремесленная мастерская [9: 159]. В современном турецком языке это слово 
сохранило свое значение (лавка, магазин). 

В современном русском языке данное слово перешло в разряд архаизмов, но на те-
ритории России известна фамилия Духан: Духан, Абрам Григорьевич (1924–1979) – со-
ветский архитектор. Духан, Григорий Абрамович (1897–1945) – советский белорусский 
организатор здравоохранения. Духан, Игорь Николаевич (род. 1965) – советский и бело-
русский искусствовед, историк искусства.

Далее мы перейдем к рассмотрению лексем обозначающих название построек, пред-
назначенных для хранения товаров.

Балаган в Словаре русского языка под ред. А. П. Евгеньевой имеет следующие опре-
деления: 

1. Устаревшее. Временная легкая, обычно дощатая, постройка для различных на-
добностей (для торговли, жилья, склада и т. п.). Ярмарочные балаганы. В несколько дней 
по мысу выросли десятки старательских балаганов, кое-как налаженных из бересты, 
еловой коры и хвои. Д.Н. Мамин-Сибиряк, Золото. Временная конюшня, балаган из досок, 
была построена подле самого гипподрома. Л. Толстой, Анна Каренина.

2. Легкая постройка для театральных зрелищ на ярмарках, гуляньях и т. п. (в 18 – 
начале 20 в.). Народ роится перед зазывалами, медленно передвигаясь от балагана к 
балагану. К.Н.Федин, Первые радости. 

Старинное народное театральное зрелище комического характера с примитивным 
сценическим оформлением. Про балаган прослышавши, Пошли и наши странники По-
слушать, поглазеть. Комедию с Петрушкою, С козою с барабанщицей Смотрели тут 
они. Н. Некрасов, Кому на Руси жить хорошо. А также это слово имеет переносное раз-
говорное значение: грубое, пошлое шутовство, кривлянье. Александр поморщился: – Во-
лодя, ну зачем опять балаган? Нас же здесь только двое. Сартаков, Козья морда.

Д.Н. Ушаков отмечал персидское происхождение слова балаган –  balaχanä – 
верхняя комната, балкон). И.И. Огиенко считает, что русские заимствовали слово бала-
ган от татар [5: 34]. Шанский Н. М. отмечает: «Заимствовано из тюркских языков (ср. 
башк., каз., кирг., туркм., узб., уйг. балаган-деревянная постройка)... Тюрк, балаган яв-
ляется переоформлением персидского balahana, сложения bala высокий и hana дом [16: 
18]. Дмитриев Н.К. тоже, ссылаясь на Р.А. Будагова, отмечает, что в казахском балаган 
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- Сбала + хана (собственно высокий дом) в значении – высокий балдахин [1: 30]. В рус-
ском языке слово известно с XVII века, встречается в «Житии» Аввакума (по Казанско-
му сп. ред.В. лл. 31, 31 об.; в Автографе отс.): «(в засеке) мы с робяты отгородились, 
балаганец зделав, огонь курили». В словарях встречается балазан с 1789 г. (САР, I, 87) и 
балаганный с 1847г. (СЦСРЯ, I, 19) [15: 66-67].

В современном русском языке слово балаган используется для описания нарочитого, 
несерьезного; шутовства, кривляния. 

В Толковом словаре русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940) ам-
бар – строение для хранения зерна, припасов, вещей или товаров. Заказывать обед и 
ужин, в амбар и погреб заглянуть. А.С.Пушкин 

В форме анбар и онбар это слово встречается уже в XVI в.: в «Духовной» Леонтия 
Дмитриева начала XVI в.; в «Купчей» 1544 г. [15: 40-41]. Позже зафиксировано в сло-
варе И. Нордстета, 1780; имеет иранское и турецкое происхождение – кладовая, амбар. 
И.И.Огиенко относит амбар к татаро-монгольским заимствованиям [5: 34]. Таким обра-
зом, по данным словарей, амбар заимствовано русскими из татарскоко языка, в который 
оно вошло из иранского (от перс. Anbār, которое восходит к санскриту sambhārá – «сарай, 
кладовка») в другие тюркские языки алтайской группы – через посредство русского язы-
ка. Слово относится к общеупотребительной лексике. Сохранило свое значение и форму.

Подытоживая все вышеописанное, можем сделать следующие выводы: лексемы ма-
газин, базар, киоск – вошли и сохранились в русском языке в том значении, в котором 
они функционировали в языке-источнике (за исключением киоска). Слова освоены язы-
ком в полной мере и входят в активный словарь современного русского литературного 
языка. Лексемы балчук(г) и буян остались только в названиях географических объектов; 
балаган и амбар изменили свою семантику, войдя в состав русского языка. Иногда заим-
ствования развивают дополнительные значения с помощью метонимического переноса 
(базар – шум, многоголосая толпа, балаган – неразбириха).

Тюркские языки выполняют функцию посредников, частично лексемы своими кор-
нями восходят к арабскому и персидскому языкам, что свидетельствует о активно раз-
витой торговле на востоке.
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НОМІНАЦІЇ МІСЦЬ ТОРГІВЛІ ТЮРКСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ У 
СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ

У статті розглядається походження номінацій місць масової торгівлі та споруд для 
зберігання товарів, запозичених з тюркських мов в російську та інші східнослов’янські 
мови. Проведено аналіз іншомовних джерел і зроблено спробу відновити первісну мо-
ву-джерело номінації. Розглядаються слова, які зазнали найменші зміни і залишилися в 
російській та інших східнослов’янських мовах в активному вжитку.

Ключові слова: тюрксько-слов’янські мовні контакти, пам’ятники російської пи-
семності, тюркізми, базар, балчуг, буян, магазин, кіоск, духан, амбар (комора), балаган.
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NAMES OF TRADE PLACES OF TURKIC ORIGIN IN EAST SLAVIC 
LANGUAGES

The article discusses the origin of the nominations of places of mass commerce and 
buildings for storage of goods borrowed from the Turkic languages in Russian and other East 
Slovian languages . The article considers the role and functioning of originally Turkish words 
in Russian proceeding from monuments of the Russian literary writings and the National Rus-
sian Language Case. In particular, the history of occurrence of the words «bazar» (bazaar), 
«balchug», «buyan», «mahagazin» (store), «kiosk», «dukhan», «ambar» (barn), «balagan» 
(farce) in Russian are being traced. Investigating the etymology of such words, in most cases 
we come to the construction of hypotheses that are more or less subjective. Defi ning the tasks of 
Slavic and Türkologists who were engaged in research of Türkism in Russian. Since it’s usually 
hard to get solid documentary materials on the history of Türkic words, it’s hard to get scientifi c 
documentation, observation, hypothesis. The result is a kind of abstraction, as if one of the pos-
sible solutions of some indefi nite equation. The science here turns into art.

The analysis of foreign language sources and an attempt to restore the original language-
source of the nomination. We consider the words that have undergone the smallest changes and 
remained in the Russian language in active use.
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РЕАЛІЗАЦІЯ СЕМАНТИКИ НАКАЗУ АФІКСОМ –YOR

Дослідження присвячено встановленню особливостей функціонування афікса тепе-
рішнього тривалого часу –yor для реалізації семантики наказу в сучасній турецькій мові. 
З метою встановлення особливостей розглянуто історію формування афіксу та дослі-
джено формування парадигми модальних значень у діахронічному та синхронічному 
аспектах. Проведено аналіз впливу когнітивної цілі та мовної ситуації на формування 
наказу цією морфемою. На емпіричному матеріалі досліджено особливості комуніка-
тивної ситуації, в якій є доцільним використання наказу, сформованого за допомогою 
афікса –yor. 

Ключові слова: семантика наказу, афікс -yor, імператив, мовна ситуація.  
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Постановка проблеми. Сучасна турецька мова володіє значним арсеналом афіксів. 
У процесі розвитку мови відбулась зміна первинних значень кожної морфеми, еволюці-
онуючи, афікси змінювали семантичний субстракт. Зокрема, афікс –yor, який на ранніх 
етапах розвитку реалізував аспектуально-темпоральну семантику реалізації дії або про-
цесу в конкретний момент часу, тенденцію розширення своєї парадигми значень, зокре-
ма функціонує для реалізації наказового способу.  

У своєму дослідженні ми ставимо за мету систематизувати знання про семантику 
цієї морфеми та проаналізувати способи реалізації наказового способу афіксом –yor та 
особливостей комунікативної цілі та ситуації, які обумовлюють його функціонування. 

Об’єктом дослідження виступають сукупність імперативних значень, реалізованих 
афіксом –yor, та комунікативних цілей, що спричиняють цю реалізацію. 

Предметом дослідження сукупність випадків реалізації наказу засобами цього афіксу. 
Новизна роботи полягає в тому, що до цього часу не існує ґрунтовного дослідження 

імперативу, реалізованого афіксом –yor у турецькій мові, на жаль, питання про реаліза-
цію наказового способу цим афіксом розглядалось опосередковано.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Афікс –yor у контексті наказового спосо-
бу турецької мови вичерпно не досліджений. Видатні граматисти турецької мови, такі як 
М. Ергін [12], З. Коркмаз [17] та А. М. Кононов [2] у своїх працях характеризують афікс 
-yor виключно з погляду його аспектуальних і темпоральних значень, зокрема, реалізації 
семантики відображення процесу дії в теперішньому часі. На сучасному етапі розвитку 
тюркології почали з’являтись дослідження афіксу як засобу реалізації значень ФСП мо-
дальності, зокрема, Т. Себзеджіоглу досліджує сукупність модальних значень, реалізова-
них цим афіксом у своїй статті «Türkçe’de kip kategorisi ve –yor biçimbirimin kipsel değeri» 
(«Категорія стану в турецькій мові та модальне значення морфеми –yor»), С. Аслан Де-
мір у дослідженні «Türkçe’de isteme kipliği» («Бажальний стан у турецькій мові») звертає 
увагу на можливість реалізації семантики наказу за допомогою афікса –yor. 

Постановка завдання. Завданням дослідження є систематизувати знання про су-
купність аспектуально-темпоральних та модальних значень афіксу -yor, які вплинули 
на особливості його функціонування в контексті реалізації семантики наказу, дослідити 
когнітивні особливості такого наказу та встановити зв’язок між комунікативною ціллю 
та реалізацією наказу за допомогою афіксу –yor. 

Виклад основного матеріалу. Традиційно граматисти одну мовну категорію (мов-
ний засіб) класифікують як інструмент для вираження однієї функції або одного значен-
ня. Однак, згідно результатів функціональних досліджень, залежно від мовленнєвої си-
туації, ставлення мовця до сказаного або соціального статусу учасників комунікативного 
процесу, один мовний засіб може реалізовувати ряд різних модальних значень. Цей факт 
породжує багатофункціональність мовних засобів. З іншого боку, одна й та сама функ-
ція може бути виражена за допомогою різних мовних засобів. У такому випадку, вибір 
оптимального мовного засобу залежить від мети висловлення, суб’єктивного ставлення 
мовця до повідомлення, стилю мовлення тощо. [4]

На думку А. Гьоксель та С. Кеслейк [13, с. 284], темпоральність, аспектуальність та 
модальність є головними граматичними категоріями дієслова, що формують його значен-
ня. Як наслідок, вони впливають на доцільність використання певної граматичної фор-
ми дієслова в якості оптимального мовного засобу в конкретній мовленнєвій ситуації. 
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Оскільки турецька мова є аглютинативною, то всі ці категорії реалізуються за допомогою 
одного або кількох афіксів. [13, с. 284]

Темпоральність виражає часове значення дії або ситуації, про яку йде мова. У сучас-
ній турецькій мові темпоральність може бути виражена афіксами –yor, -makta, -acak, -d?. 
При чому, афікс –yor у цій площині зазвичай виражає теперішній час – дія відбувається 
в момент мовлення. Інколи також використовується на позначення майбутньої дії. [10, 
с. 284] Аспектуальність визначає спосіб, яким реалізується дія. Афікс –yor у контексті 
аспектуальності здебільшого реалізує значення тривалої дії. [13, с. 288]

Модальність відповідає за ставлення самого мовця до свого висловлення, наскільки 
він вважає дію можливою, бажаною чи необхідною. Ряд афіксів турецької мови позна-
чають різні види модальності, серед них -abil, -mal?, -?r/maz, -yor тощо. [13, с. 294]

Видатні граматисти турецької мови, зокрема М.Ергін [12, с. 288] та З.Коркмаз [17, с. 
611], аналізували функціонування афіксу –yor здебільшого з погляду темпоральності та 
аспектуальності. Так, у їхніх наукових працях зазначено, що ця морфема має значення 
теперішньої тривалої дії [14, с. 611].

Оскільки парадигма значень афіксу формувалась протягом тривалого історичного 
процесу, визначення етапів формування модальних значень у діахронічному аспекті 
дасть змогу зрозуміти механізми виникнення семантичних відтінків.

Реалізація семантики тривалої дії в теперішньому часі, основного семантичного зна-
чення афіксу -yor, у давньотюркській мові позначався афіксом -a/e (який в сучасній ту-
рецькій мові функціонує в якості бажального стану). Крім того, в давньотюркській мові 
на позначення теперішньої дії, що відбувається в момент мовлення використовувались 
аналітичні форми, такі як baka dururam, згодом такі форми були також замінені афіксом 
-yor – bakıyorum (я дивлюсь) [12, с. 296]. М.Ергін та З.Коркмаз стверджують, що афікс 
-yor утворився внаслідок граматикалізації дієслова «yürümek» – «ходити». На ранніх ета-
пах граматикалізації це дієслово функціонувало у вигляді афіксу «yorı» або «yoru», [14, 
с. 611] який позначав тривалість, згодом трансформувалось в афікс «yor». Відтак, афікс 
yor поєднав у собі функції теперішнього часу і значення процесу, тривалої дії. 

З того часу поступово парадигма значень збільшувалась, у тому числі за рахунок 
набуття нових модальних відтінків, більшість з яких збереглась до нашого часу, зокре-
ма: афікс -yor є одним з афіксів турецької мови, що позначає дію або стан предмета, 
що вже почалась в минулому і досі триває на момент мовлення. [14, с. 611] Тобто, він 
позначає ситуацію, коли момент виконання дії співпадає з моментом говоріння. Напри-
клад, «Burada ne bekliyorsun?» ... – «Nah, bunları bekliyorum». – «Що ти тут чекаєш?» – 
«Їх чекаю». [6] Таким чином, афікс реалізує семантику тривалої дії в момент висловлен-
ня аористом твердження. Крім того, він може позначати дію, що відбудеться у близькому 
майбутньому. [8, с. 81] 

Оскільки основним значенням цього афіксу є реалізація семантики тривалості дії, 
поступово афікс -yor почав реалізувати її в минулому, теперішньому та майбутньому 
часі. [8, с. 80] Крім того, в певних ситуаціях цей афікс реалізує семантику плануван-
ня виконання дії, наміру здійснити дію в найближчий час. Наприклад, «Peki ne zaman 
gidiyorsunuz? – Yarın gidiyorum» – «Добре, а коли виїдете? – Планую завтра їхати». [9] 

Відтак, сукупність темпоральних та аспектуальних значень, які виявляють здатність 
до розширення своєї парадигми, призвели до винекнення нових семантичних відтінків, 
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зокрема до реалізації імперативу в сучасній турецькій мові. С. Хірік у своїй праці «Türk-
çede bağımlı-biçimbirimsel kipliklerin çokişlevliliği üzerine» («Категорія стану в турецькій 
мові та модальне значення морфеми –yor») зазначає, що афікс -yor відображає семантику 
категоричності (kesinlik), аорист, використовуючи цей афікс, висловлює не припущення, а 
безсумнівний факт, що може легко бути підтвердженим [14], використовуючи афікс -yor 
мовець описує дію, виконання якої не підлягає сумніву: він спостерігає, чує або іншим 
засобом отримує докази виконання дії, яка на момент мовлення знаходиться в процесі ре-
алізації. [14] Наприклад, «Kar tanelerine dokunduğumda soğuk olduğunu anlıyorum». – «До-
торкнувшись до сніжинок, я розумію, що стало холодно». [22]

Відтак, цей афікс реалізує семантику наказу, початок виконання має відбутись без-
посередньо у момент мовлення, наказ є категоричним, його виконання є безсумнівним. 
[8, c. 81] Таким чином, афікс -yor є одним з морфологічних засобів реалізації наказового 
способу (emir kipi). [6, c. 44]

«Nuran Hanım kaşlarını çattı, «Hemen şimdi geliyorsun beyefendi!» - «Пані Нуран на-
супила брови, «Зараз же їдеш сюди, пане добродію!» [19]

Вимога виконання наказу, реалізованого цим афіксом є безапеляційною, реалізація 
його дії має відбутись просто в момент мовлення. Крім того, такий наказ наголошує, що 
аорист бажає бачити реалізацію наказу на власні очі, або отримати докази його реалізації 
іншим засобом у найближчий час до моменту мовлення:

«Seni ne üzdü bakalım; hemen söylüyorsun bana». – «Подивимось, що тебе засмутило; 
зараз же все мені розказуєш». [18, s. 133]

Використовуючи цей афікс, аорист не залишає сумніву в тому, що ця дія відбудеться 
в найближчому майбутньому

«Odanda rafta duran sözlüğü alıp dükkana hemen geri dönüyorsun». – «Береш словник, 
що стоїть на поличці в твоїй кімнаті, і зараз же вертаєшся назад до крамниці». [21]

Оскільки основною семою афікса –yor є реалізація акціонального значення трива-
лого процесу, то виконання дії, що вимагається наказом, відбудеться в проміжок часу, 
максимально близькому до даного моменту – «просто зараз». [15] Наприклад, «Asla 
kaçamazsın, şimdi oturup anlatıyorsun nereye gittiğini» – «Ти ніколи не втечеш! А тепер 
сядь і розповідай, куди ти ходила». [7]

Особливу увагу слід звернути на той факт, що наказ, виражений за допомогою афіксу 
-yor є досить грубим, цей наказ є беззаперечним, обов’язковим до виконання, тому його 
використання потребує специфічної мовної ситуації, в якій мовець є вищим за статусом, 
він має певну владу та авторитет, що дозволяє йому звертатися до адресата в такій грубій 
формі, наказувати і бути впевненим, що його наказ буде виконано. [8, c. 81] 

«Yanına yeterince asker alıp hemen geri dönüyorsun» – «Береш з собою достатньо 
солдатів і негайно вертаєшся назад». Як ми бачимо в цьому прикладі, наказ, реалізова-
ний афіксом –yor може використовуватися у військових наказах, коли дія є абсолютно 
обов’язковою до виконання. [11]

Оскільки виконання наказу, вираженого за допомогою афіксу -yor, адресат повинен 
розпочати в момент отримання наказу, часто такий наказ містить прислівники «негайно», 
«зараз же», тощо. [9, c. 81] Наприклад: «Onların nerede olduğunu hemen söylüyorsun». – 
«Негайно кажи мені де вони». [16, c. 107] «Sana ne yaptıklarını, neye zorladıklarını hemen, 
hemen anlatıyorsun». – «Зараз же розповідай, що вони з тобою зробили, до чого вони 
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тебе примусили». [5] Подібний спосіб реалізації семантики імперативу є і в українській 
мові. Тобто, наказ може бути реалізовано не лише власне наказовим способом дієслова, 
а в деяких ситуаціях і дійсним або умовним способами дієслова [1] Наприклад, «Або ти 
мені зараз розказуєш, або я завтра з СБУ сюди прийду». [3]

Висновки. У сучасній турецькій мові афікс -yor володіє значною парадигмою зна-
чень, у тому числі може реалізувати семантику наказу з відтінком безапеляційності ви-
конання дії. Афікс -yor виражає наказ у грубій формі, що спричинено відсутністю компо-
нента ввічливості у ньому, та надає директиву до початку виконання дії безпосередньо 
у момент мовлення без можливості її оскарження. Виконання дії має бути завершено у 
близькому майбутньому.

Теоретичне значення роботи полягає у можливості використання результатів дослі-
дження для подальшого вивчення семантики імперативу в турецькій мові. 

Практичне значення роботи полягає у можливості використання роботи під час прак-
тичних та теоретичних занять з турецької мови. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СЕМАНТИКИ ПРИКАЗА АФФИКСОМ –YOR
Исследование посвящено обнаружению особенностей функционирования аффикса 

настоящего длительного времени –yor для реализации семантики приказа в современ-
ном турецком языке. С целью установления особенностей было рассмотрено историю 
формирования аффикса и изучено формирование парадигмы модальных значений в диа-
хроническом и синхроническом аспектах. Проведено анализ влияния когнитивной цели и 
языковой ситуации на формирование приказа этой морфемой. На эмпирическом мате-
риале было исследовано особенности коммуникативной ситуации, в которой является 
целесообразным использование приказа, сформированного при помощи аффикса –yor. 
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IMPLEMENTATION OF THE ORDER SEMANTICS BY THE AFFIX –YOR
This article examines the peculiarities of functioning of the present prolonged tense`s af-

fi x –yor for implementation of the order semantics in the modern Turkish language. In order to 
achieve the aim of this study, or to be exact, to determine peculiarities of the affi  x, the history 
of the affi  x`s formation was examined and in both diachronic and synchronic aspects formation 
of its modal meanings was studied. This article gives a detailed analysis of the cognitive goal`s 
and communication situation`s infl uence on formation of the order by this morpheme. In this 
article, on the basis of empirical material were explored peculiarities of the communication 
situation, when usage of the order, expressed by the affi  x –yor, is expedient. 

Key words: the order semantics, the affi  x –yor, the imperative mood, communication situ-
ation. 
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ СЕМАНТИКИ ПОХІДНИХ ЛЕКСИЧ-
НИХ ОДИНИЦЬ з суф. *-č/-šč-in(a)

 
У статті розглядаються культурологічні особливості вживання похідних імен-

ників з суфіксами *-čin(a), *-ščin(a) в слов’янських мовах. Ці морфонологічні варіанти 
праслов’янського суфікса *-in(a) формально підпорядковуються фонетичним законам 
слов’янських мов, утворюють лексеми, що близькі або відмінні за значенням, наділені 
різними стилістичними ознаками і виражають специфічні реалії побуту, суспільного 
життя й культури.

Ключові слова: слов’янські мови, лексика, словотвір, суфікс, семантика

Праслов’янський суфікс *-ina активно функціонує в сучасних слов’янських мовах й 
має розгалужену семантичну парадигму, на його основі унаслідок певних змін, що підпо-
рядковуються внутрішнім фонетичним та морфологічним законам окремих слов’янських 
мов, утворилося багато морфонологічних варіантів. Деякі форманти серед континуантів 
праслов’янського суфікса *-ina властиві словотвірним системам лише окремих мов. Спе-
цифічними на загальнослов’янському тлі є українські суфікси -чин(а), -щин(а), білорусь-
кі -шчын(а), -чын(а), російські -чин(а), -щин(а). Ці форманти мають спільне походження 
й близьке формальне вираження відповідно до фонетичних законів кожної з цих мов, 
утворюють цілий ряд тотожних за значенням слів. Однак, вони часто неоднаково реалі-
зують свої словотвірні функції; похідні, утворені за їх допомогою, іноді мають відмінне 
значення, різні стилістичні ознаки та виражають специфічні реалії побуту, суспільного 
життя й культури. 

Суфікс -чин(а) в українській мові виділяється в іменниках жіночого роду на позна-
чення: 1) дії або її наслідку за мотивувальним дієсловом (склáдчина); 2) суспільно-полі-
тичного явища, ідейної течії, які характеризуються тим, що назване мотивувальним сло-
вом (гайдамаччина, козаччина, кріпаччина, солдатчина); 3) назв країн та територій (Ні-
меччина, Словаччина, Туреччина, Донеччина); 4) збірності (мертвеччина, вояччина); його 
відповідники – р. -чин(а) (складчина, заст. солдатчина, азиатчина, Вологодчина, Новго-
родчина); бр. -чын(а) (салдатчына, гарлахваччына, Брестчына, Нямеччына, Турэччына); 
це східнослов’янський суфікс, який активізувався в сучасний період (у російській мові 
іменники з цим суфіксом мають переважно розмовно-побутовий, неофіційний характер), 
він утворює відад’єктивні іменники від основ на -ськ(ий)/-цьк(ий); виник у результаті 
перерозкладу твірної основи та взаємодії суфіксального елемента -к- (> -ч-) основи з 
суфіксом іменників жіночого роду -ин(а); фонетичний варіант суф. -щин(а) [1: 143, 156; 
2: 67, 85–86; 3: 249; 4: 253–254; 5: 166, 175, 180].

Суфікс -щин(а) в українській мові виступає в іменниках жіночого роду на позначен-
ня: 1) суспільно-побутових явищ, пов’язаних з тим, що назване мотивувальним іменни-
ком або прикметником (нерідко з негативним відтінком) (канцелярщина, нелегальщина, 
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земщина, панщина, хуторянщина); 2) ідейних або політичних течій, суспільного явища, 
що мотивуються власними іменами історичних діячів, літературних героїв тощо (колі-
ївщина, толстовщина, маніловщина); 3) територій, адміністративних одиниць, країн 
(наддніпрянщина, слов’янщина, гетьманщина, Київщина, Полтавщина, Угорщина); 3) 
абстрактного поняття, що характеризуються ознакою, названою мотивувальним при-
кметником (банальщина, бувальщина); 4) конкретних предметів, які характеризуються 
мотивувальним прикметником (батьківщина, дідівщина, тестівщина); його відповід-
ники – р. -щин(а) (барщина, панщина, гетманщина, обывательщина, Тамбовщина); бр. 
-штын(а) (групаўшчына, ваеншчына, мінуўшчына, Міншчына, Віцебшчына); ч. -štin(a) 
(čeština, bulgarština, ruština); слц. -čin(a) (slovenčina, srbčina); болг. -щин(а) (проста-
щина, свинщина); м. -штин(а) (jунаштина, царштина); с. -штин(а) (болештина, гос-
поштина, лукавштина, штокавштина); хорв. -štin(a) (boleština, gospoština, lukavština, 
štokavština); слн. -ščin(a) (dediščina, pokorščina, slovenščina, najemščina, kupščina); – псл. 
*-ščina утворював відсубстантивні та відад’єктивні іменники з конкретним та абстрак-
тним значенням (назви суспільно-побутових явищ, ідейних напрямків, назви мов, май-
нових стосунків тощо); виник у пізньопраслов’янський період внаслідок перерозкладу 
основ та взаємодії давнього форманта *-ina з елементами твірної основи *-isk-/*-išč-. [1: 
126, 154, 156, 163; 2: 85–86, 115; 3: 249; 4: 253–254; 5: 175, 180].

Деякі утворення з цими суфіксами відображають збережену в колективній пам’яті 
народу інформацію про особливості духовної й матеріальної культури, що реалізуються 
в моделях мислення, у поведінці, у системі етичних і естетичних цінностей, звичаях, 
обрядах, побуті. 

У сучасній українській мові суфікси -чин(а), -щин(а) утворюють іменники на по-
значення дії або її наслідку, побутового явища (складчина „внесення грошей, продуктів 
і т. ін. на яку-небудь спільну справу кількома або багатьма особами, а також те, що зі-
бране таким способом” [6: 1055]; дарівщина (застаріле слово, зафіксоване на Харків-
щині) „даровизна”: „Ми на дарівщині житимемо” [7: 358]; суспільно-політичних явищ 
(Гайдамаччина „у ХVІІІ ст. національно-визвольний рух проти польсько-шляхетського 
гніту на Правобережній Україні” [6: 178], Козаччина „доба в історії України (друга по-
ловина ХV–ХVІІ ст.), коли козаки вели визвольну боротьбу проти шляхетської Польщі 
й турецько-татарських загарбників” [6: 443], кріпаччина „система суспільних відносин 
у добу феодалізму, за якою поміщик мав право на особу, працю й майно підлеглих йому 
селян-кріпаків” [6: 474], солдатчина (застаріле слово) „солдатська служба” [6: 1073]), 
назви територій, які мотивуються назвами головних населених пунктів (Вінниччина, До-
неччина, Київщина, Білоцерківщина), назви територій компактного проживання етнічних 
груп українців у Карпатах (Бойківщина, Гуцульщина, Лемківщина); назви країн (Німеччи-
на, Словаччина, Туреччина, Угорщина); найменування збірності, сукупності предметів, 
переважно із зневажливим відтінком (вояччина „агресивні військові кола” [6: 166]. Деякі 
лексичні одиниці мають розгалужену семантику й позначають особливі для української 
мови й культури поняття. Зокрема, маємо дві фонетичні форми з неоднаковим значенням: 
бáтьківщина і Бáтьківщúна. Властиве сучасній мові Бáтьківщúна „країна, стосовно лю-
дей, які народилися в ній і є її громадянами; вітчизна; місце народження” [6: 46] виникло 
на ґрунті первісного бáтьківщина „спадок від батька” [6: 44], яке фіксується в пам’ятках 
ХVІІ ст.: „Казалисмо записат дворъ дитяти небожчика Грицка, яко батковсчина” [8: 
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44]. У словнику за редакцією Б. Грінченка слово бáтьківщина подано у двох значеннях: 
1) „спадок від батька”: 2) „родинне майно” [8: 33]. Слово активно вживалося на початку 
ХХ ст.: „Яким згинув... Його батьківщина й материзна тепер у мене, – це більша части-
на нашого маєтку” (М. Коцюбинський) [9: 651]. Зміни суспільних майнових відносин 
зумовили витіснення його з ужитку й активізацію сучасного варіанта Бáтьківщúна, си-
ноніма слова Вітчизна.

У сучасній білоруській мові суфікси -чын(а), -шчын(а) утворюють іменники на по-
значення побутових явищ (дарэмшчына (заст.) „даровизна, дарівщина”, дармаўшчына 
(розм.) „тс.” [10: 122]; складчына; суспільних явищ (бульваршчына, групаўшчына, 
казёншчына, канцыляршчына, кампанейшчына, крымінальшчына, падзёншчына, 
літературшчына), серед яких є утворення від прізвищ літературних героїв, що ви-
никли під впливом відповідних одиниць російської мови й культури (абломаўшчына, 
манілаўшчына); назви організацій (маладнякоўшчына < „Маладняк”); ідеологічних або 
політичних напрямків, де твірними виступають як загальні, так і власні назви, прізви-
ща політичних діячів (ваеншчына, кераншчына, пілсудчына); узагальнені або збірні на-
зви осіб (лакейшчына, папоўшчына, паліцэйшчына); найменування абстрактних понять 
(мінуўшчына); назви країн (Нямеччына, Турэччина); територій, які мотивуються назвами 
міст, центрів областей і районів (Міншчына, Віцебшчына, Гомельшчына, Кармяншчына, 
Навагрудчына, Брэстчына) [3: 249]. 

При переважаючих семантичних збігах одиниць української та білоруської мов, в 
окремих випадках можна спостерігати певні розходження. В українській мові слово да-
ремщина „дарівщина” застаріло, так само, як і значення твірного прикметника даремний 
„подарований, безоплатний” [7: 358]; примітно, що в староукраїнській мові він виступав 
зі значеннями „даровий (безплатний); безрезультатний, марний” [11: 174]. У сучасній 
українській мові слово даремний виступає лише зі значенням „марний; безпідставний, 
непотрібний” [6: 214]; звуження його семантики сталося, очевидно, через те, що подаро-
ване часто виявлялося зайвим, недоречним, непотрібним. 

У сучасній російській мові лексичні одиниці з суфіксами -чин(а), -щин(а) вживається 
переважно в публіцистичних та художніх текстах. Вони є неофіційними назвами облас-
тей та окремих територій Росії, Білорусі, України й Казахстану (Новгородчина, Вологод-
чина, Брестчина, Смоленщина, Орловщина, Гродненщина, Полтавщина, Кустанайщи-
на), зрідка вони мотивуються також назвами рік (Донщина), етнонімами (Гуцульщина) 
[5: 175]. Очевидно, ці одиниці виникли й функціонують під впливом українських і бі-
лоруських відповідників. У попередні історичні періоди подібні структури були більш 
поширеними, особливо в розмовному мовленні, вони позначали різні побутові, суспільні 
явища, ідейні течії: иностранщина, кустарщина, компанейщина, слыхальщина, солдат-
чина, обломовщина [4: 253–254], безалаборщина „бестолочь” [12, т. І: 97], иноземщина 
„все вообще иноземное, иностранное, чужое” [12, т. ІІ: 40], казенщина „все казенное, 
казне принадлежащее” [12, т. ІІ: 66], видальщина „виданое, бывалое дело” [12 т. І: 219], 
заедальщина „всякое неправое стяжание; неправый стяжатель” [12, т. І: 520], сидельщина 
„домосидная казачья служба; домосидные казаки” [12, т. ІV: 57], барщина „вотчина, бар-
ское имение; все барское вообще; панщина, работная повинность крестьян владельцу, 
обязательные работы” [12, т. І: 89]; ця одиниця входить до багатьох прислів’їв і при-
казок: „На барщину иду, на солнышко гляжу”, „Нужда учит, а барщина мучит”, „Ты 
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мне тошней барщины”, „Бредет нога по ногу, словно на барщину”, „На себя работа не 
барщина”, „Монастырщина, что барщина”; бывальщина „что было, случилось, рассказ 
не вымышленный, а правдивый; старина”: „Бывальщину слушать лучше сказки” [12, т. І: 
175]. Траплялися запозичення з української мови – панщина „барщина, работа на поме-
щика”: „Панщины не переработаешь”, „И на том свете будет панщина: станем под па-
нов дрова подкладывать” [12, т. ІІІ: 15]. Окремі лексичні одиниці у словнику В. І. Даля, 
як бачимо, проілюстровано колоритними фразеологічними одиницями, які сучасне мов-
лення безжально втрачає з об’єктивних причин, проте вони залишаються яскравим відо-
браженням історичних реалій та міжкультурних взаємин.

У західних та південних слов’янських мовах, на відміну від східнослов’янських, 
континуанти праслов’янських суфіксів *-čina, *-ščina виступають на позначення мови, 
діалекту говірки тощо: ч. -štin(a) (čeština, bulgarština, ruština); слц. -čin(a) (slovenčina, 
srbčina); с. -штин(а) (екавштина, штокавштина); хорв. -štin(a) (ijekavština, štokavština); 
слн. -ščin(a) (slovenščina, makedonščina).

На прикладі одного сегмента лексичних систем близькоспоріднених мов можна пе-
реконатися в суттєвих відмінностях між ними на рівні структури слова, його семантики, 
стилістичного застосування та специфічного відображення мовної картини світу.
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СЕМАНТИКИ ПРОИЗВОДНЫХ 
ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ З СУФ. *-Č/-ŠČ-IN(A)

В статье рассматриваются культурологические особенности употребления 
производных имен существительных с суффмксами *-čin(a), *-ščin(a) в славянских 
языках. Эти морфонологические варианты прасловянського суффикса *-in(a) получают 
формальное выражение, которое соответствует фонетическим законам конкретно-
го языка, образуют близкие или различные по значению лексеми, и такие, что имеют 
разные стилистические признаки и обозначают специфические реалии быта, обще-
ственной жизни и культуры.

Ключевые слова: славянские языки, лексика, словообразование, суффикс, семантика

Marchenko T.Y., Ph.D (Linguistics)
O.O. Potebnіa Institute of Linguistics of National Academy of Scienсes of Ukraine, Kyiv

CULTUROLOGY PARAMETRES OF SEMANTICS OF DERIVATIVES WITH 
SUFFIXES *-Č/-ŠČ-IN(A)

The article deals with a comparative analysis of linguistic statements on the word forma-
tion of the Ukrainian derivations with the Protoslavic suffi  xes *-čin(a),*-ščin(a) in compari-
son with formatives with the same suffi  xes of others Slavonic languages of three groups: East 
Slavic, West Slavic and South Slavic; furthermore, it treats linguistic features throwing some 
light upon a specifi c status of some suffi  xes as well. It is why, a full attention is paid not only 
to the question of suffi  xes having a specifi c functional meaning for denoting various subject 
and object, that traditionally represent an economic and cultural environment for people’s 
work and living, but also to the distribution of the suffi  xes according to the individual semantic 
paradigm. A distinction between objects some action seems to exercise an important infl uence 
on choosing between the suffi  xes for the purpose of the word forming of a given word in either 
language. In addition, it can be clearly found out, that the roots of all Slavic suffi  xes in ques-
tion, can be traced back to Protoslavic.

Key words: Slavic, Lexica, Word building, Suffi  x, Semantics
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СЛОЖЕНИЕ ОСНОВ И СЛОВ КАК СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

Несмотря на то, что сложение является одним из наиболее продуктивных способов 
пополнения как словарного состава общелитературного языка, так и любой реальной 
терминологии, до настоящего времени наблюдается разнобой в наименованиях для опре-
деления этого способа, что обусловлено разными взглядами к пониманию его сущности. 
Попробуем изложить основные подходы к решению этой проблемы в белорусском язы-
кознании.

Отдельные исследователи смешивают понятия основосложение и словосложение: “ 
В морфологическом способе словообразования особое место принадлежит словосложе-
нию – образованию наименований путем сложения двух и более слов или образующих 
основ…” [1, с.515]. Большинство ученых разграничивает эти понятия: “В зависимости от 
того, что объединяется в целостную лексическую единицу – основы или целиком слова, 
сложение разделяется на основосложение и словосложение” [2, с.98]. Л.М. Шакун рас-
сматривает сложение в составе морфологического (морфемного) способа образования 
[2, с.97]. Авторы “Беларускай граматыкі” утверждают, что “в синхронном словообразо-
вании базой для образования нового слова может быть как одно слово, так и несколько. 
Поэтому способы словообразования можно разделить на две группы: 1) способы об-
разования слов с одной образующей основой; 2) способы образования слов, имеющие 
в качестве словообразовательной базы более одного полнозначного слова ” [3, с.212]. 
Вторая группа слов объединяет “чистое” сложение основ, комбинированные способы 
(сложение основ + суффикация, сложение основ + нулевая суффикация), сложение слов 
и аббревиацию [3, с. 213]. 

Сложение – продуктивный способ образования технических терминов в белорус-
ском языке. Большое количество наименований образовано путем основосложения при 
помощи греко-латинских элементов авто-, гидро-, пневмо-, турбо-, термо-, электро-, 
энерго- и др., выступающих составными частями композитов. Лингвисты называют их 
по-разному: лексико-морфемой, префигированным словоэлементом, префиксоидом, 
аббревиатурной морфемой, препозиционной неинициальной морфемой [4, с.46]. Мы в 
статье останавливаемся на названии терминоэлемент. 

В количественном отношении в технической терминологии значительно 
преобладают композиты со структурным компонентом аўта-. Терминоэлемент аўта- 
может добавляться к широкому кругу основ, поскольку во многих случаях выражает 
общие значения: “относящийся к автомобилю”, “относящийся к автомобильному 
делу”, “относящийся к автомобильному транспорту”. Группу терминов с аўта- 
объединяют слова с разной степенью идиоматичности, разным наращением смысла [4, 
47]: аўтааматар ‘водитель автомобиля, имеющий свидетельство шофёра-любителя’; 
аўтабаза ‘автотранспортное предприятие небольших размеров, существующее как 
вспомогательное подразделение крупного предприятия или организации’; аўтаваджэнне 
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‘руководство движением автомобилей’; аўтагонкі ‘соревнования в скорости езды 
на автомобилях’; аўтаінспектар ‘служебное лицо, наблюдающее за правильностью 
автомобильного движения на дорогах’; аўтаінспекцыя ‘наблюдение за правильностью 
автомобильного движения, а также государственный орган, осуществляющий это 
наблюдение’. Как известно, аўта- является препозиционной составной частью сложных 
терминов, соответствующей по значению словам: 

1) автомобиль: аўтабетонавоз, аўтазапраўшчык, аўталесавоз, аўтамайстэрня, 
аўтарэфрыжэратар, аўтасамазвал, аўтафургон, аўтацыстэрна, аўцэментавоз, 
аўтацягач. Терминоэлемент выступает как семантический заменитель и усеченная 
основа наименования аўтамабіль, а слова, добавленные к терминоэлементу, имеют 
уточняющий характер и обозначают тип автомобиля. Эти наименования можно отнести 
к сложениям с равноправными связями основ, они соотносятся с составными терми-
нами типа аўтамабіль-бензавоз, аўтамабіль-запраўшчык, аўтамабіль-майстэрня, 
аўтамабіль-лесавоз, аўтамабіль-рэфрыжэратар, аўтамабіль-самазвал, аўтамабіль-
фургон, аўтамабіль-цэментавоз, аўтамабіль-цягач и др. 

2) автомобильный: аўтагараж, аўтадэталь, аўтазавод, аўтапакрышка, аўтаспорт, 
аўтатранспарт, аўтатраса, аўтачасць, аўташына. Названные номинативные 
единицы некоторыми исследователями рассматриваются как комплексные, составные 
наименования, поскольку относятся ими к разряду аналитических прилагательных [5, 
с.209]. Приведем примеры словосочетаний с прилагательным аўтамабільны, путем 
конденсации преобразующихся в композиты с терминоэлементом аўта-: аўтамабільны 
гараж, аўтамабільная дэталь, аўтамабільны завод, аўтамабільная пакрышка, 
аўтамабільны спорт, аўтамабільны транспарт, аўтамабільная траса, аўтамабільная 
часць, аўтамабільная шына. Между полной и краткой формой устанавливаются от-
ношения семантического тождества. Отличаются указанные варианты только в плане 
выражения;

3) автобус: аўтакрама ‘автобус, приспособленный под переездной магазин’. В 
наименованях такого типа терминоэлемент выражает общее значение ‘относящийся к 
автобусу’;

4) автобусный: аўтавакзал ‘вокзал международного автобусного сообщения’; тер-
мины аўтавакзал – аўтобусны вакзал выступают вариантными формами в плане 
выражения;

5) автоматический: аўтазапраўшчык ‘автоматическое приспособление для заправки 
автомобилей топливом’; аўтапагрузчык ‘машина на автомобильном ходу для погрузки, 
разгрузки и передвижения груза”.

Как и элемент аўта-, в значении прилагательных могут выступать следующие 
структурные единицы греко-латинского происхождения: пнеўма- (пневматический): 
пнеўмапрывод; турба- (турбинный): турбакампрэсар; тэрма- (термический): 
тэрмабатарэя; электра- (электрический): электрарухавік; энерга- (энергетический): 
энергаакумулятар и др.

Морфологическое оформление между компонентами осуществляется без соедини-
тельной гласной.

Отдельные терминобразовательные типы составляют наименования, образованные 
в результате сочетания связанных основ (интернациональных терминоэлементов) и 
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существительных (опорных компонентов). В качестве связанных компонентов выступают 
следующие: вібра- (относящийся к вибрации): вібраабарона, вібратрываласць, 
вібрахуткасць; гідра- (относящийся к воде): гідраматор, гідрамуфта, гідрарухавік, 
гідрацыліндр; макра- (длинный, большой): макропрофиль; мікра- (очень маленький, 
связанный с изученим чрезмерно малых предметов): мікрааўтобус, мікрабарограф, 
мікрапрацэсар; міні- (маленький, короткий): мініаўтамабіль, мініаўтобус; мона- 
(часть соответствует по значению словам один, одно): монаблок; мета- (часть 
соответствует сочетанию за пределами): метацэнтр; нейра- (составная часть 
сложных слов, указывающая на связь каких-н. предметов, явлений с нервной системой): 
нейрабіёніка, нейракібернетыка; палеа- (составная часть сложных слов, выражающая 
понятия ‘древний’, ‘давний’): палеаген, палеакліматалогія; пан- (относящийся ко все-
му, охватывающий всё): панхраматызацыя; пара- (составная часть сложных слов, 
обозначающая нахождение рядом, а также перемещение, отклонение от чего-н., смену 
чего-н.): параамінафенол, параацэтальдэгід и др.

Распространено в технической терминосистеме и основосложение чисто 
агглютинативного типа, при котором классические элементы образуют интернацио-
нальные сложные наименования, сочетаясь друг с другом. В качестве связанных опор-
ных компонентов выступают следующие: -бус: аўтобус, гіробус; -граф: асцылограф, 
дэселерограф, мікрабарограф, тэрмограф, хранограф; -дром: аўтамотадром; -мабіль: 
аўтамабіль, электрамабіль; -метр: адометр, акселерометр, амперметр, анемометр, 
таксометр, тэрмометр, хранометр; -скоп: гіраскоп, страбаскоп, хранаскоп; - стат: 
тэрмастат; -фон: мегафон, мікрафон.

Терминообразующий тип “основа существительного + соединительный 
элемент сложного слова + существительное” представлен сравнительно небольшим 
количеством наименований с подчинительными связями основ: абарот грузу ? груз(а)
абарот; паток грузу ? груз(а)паток; прадукты нафты ? нафт(а)прадукты; паток 
пасажыраў ? пасажыр(а)паток; абарот пасажыраў ? пасажыр(а)абарот. Такой 
же словообразовательной моделью наделены и композиты бензабак, бензакалонка, 
бензацыстэрна, в которых препозиционный компанент является усеченной основой су-
ществительного.

Терминообразующий тип “основа прилагательного + соединительный 
компонент сложного слова + существительное” представлен сложными дериватами 
с подчинительными связями основ: крывы шып ? крыв(а)шып, металічны пласт ? 
метал(а)пласт, ролікавы падшыпнік ? ролік(а)падшыпнік, шарыкавы падшыпнік ? 
шарык(а)падшыпнік і інш.

Образование терминоединиц путем основосложения может сопровождаться 
суффиксацией опорной основы. Терминообразующий тип “основа существительного 
+ соединительный элемент + основа опорного глагола + суффикс” характеризуется 
подчинительными отношениями между основами и наличием следующих 
словообразовательных формантов: -біт: цяпло насіць + -біт ? цепл(а)носьбіт; -льнік: 
борт пашыраць + -льнік ? борт(а)пашыральнік; вільгаць аддзяляць + -льнік ? вільгац(е)
аддзяляльнік; -нік: цяпло абменьваць + -нік ? цепл(а)абменнік; шкло падымаць + -нік ? 
шкл(о)пад’ёмнік; -нн-: аўтамабілі будаваць + -нн ? аўтамабіл(е)будаванне; машыны 
будаваць + -нн ? машын(а)будаванне; -чык- (-шчык-) : бурты ўкладваць + -чык ? 
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бурт(а)ўкладчык; паліва запраўляць + -шчык ? палів(а)запраўшчык; -энн-: сумесь 
утвараць + -энн(е) ? сумес(е)ўтварэнне; шум гасіць + -энн(е) ? шум(а)гашэнне и др. 
Встречаются случаи образования терминов от местоимения сам и основы глагола при 
помощи словообразующих формантов -нн- (самаўзгаранне), -энн- (самачышчэнне). 

 К терминам, образованным путем сложения основ и нулевой суффиксации, можно 
отнести следующие номинации: зерне вазіць ? зернявоз; муку вазіць ? мукавоз; вільгаць 
мераць ? вільгацямер; частату мераць ? частатамер; бензін праводзіць ? бензаправод; 
масла праводзіць ? маслаправод; хадзіць па балоце ? балотаход; хадзіць па снезе, балоце 
? снегабалотаход..

Лексемы, образованные путем словосложения, в технической лексике представлены 
двумя подгруппами: 1) номинации, при сложении которых изменяется только второй 
компонент: багер-машына, кают-кампатя, яхт-клуб; 2) номинации, при сложении 
которых изменяются обе части: паром-ледакол, прычэп-цяжкавоз, судна-пераправа. 
В терминоединицах такого типа связь между компонентами сложения незначитель-
ная, поэтому одно из слов в процессе функционирования может опускаться. Такие 
образования некоторые исследователи к сложным словам не относят, прежде всего по 
причине отсутствия у них единой грамматической оформленности, а рассматривают их 
как словосочетания с приложениями. “Порядок компонентов в этих сложных терминах 
устойчивый: зависимый (специфический) компонент всегда в постпозиции к главному. 
Термины такого типа основаны на соединительной связи” [6, с.192]. Другие лингвисты 
утверждают, что формирование оппозиционных наименований является промежуточным 
звеном между сложными словами и словосочетаниями.

Активным способом номинации в технической терминологии является аббревиация – 
“образование аббревиатур (сложно-сокращенных слов) путем объединения усеченных 
частей основ нескольких слов или усеченной части и целого слова, входящих в номина-
тивное словосочетание” [3, с.214].

В отмеченной терминосистеме используются следующие типы аббревиатур:1) усе-
ченная часть первого слова + усеченная часть второго слова: лінкор <– лінейны карабель; 
2) усеченная часть первого слова + начало и конец второго слова: эсмінец <– эскадраны 
мінаносец; 4) усеченная часть первого слова + конец второго слова: рацыя <– радыёэлек-
трастанцыя; 5) «смешанного» типа: авометр <– ампер + вольт + ом + метр; 6) бук-
венная аббревиация: ДЦ <– дыяметр цыркуляцыі; РУЗ <– рухавік унутранага згарання; 
АСКП <– аўтаматызаваная сістэма кіравання прадпрыемствам. 

Можно сделать вывод, что специфическими приметами осново- и словосложения 
в технической терминологии являются следующие: гнездовое образование однослов-
ных наименований с препозиционными и постпозиционными интернациональными 
терминоэлементами, активное использование композитов агглютинативного типа. 
“Активность использования стандартных словообразующих морфем вызвана обеспече-
нием с их помощью такого важного для терминологии качества, как структурно-языко-
вая системность терминов. С помощью стандартных морфем можно обеспечить и клас-
сификационную последовательность терминологических рядов” [7, с. 119]. Активным 
средством формирования технической терминологии является и аббревиация.
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ДЕСЕМАНТИЗАЦІЯ ДІЄСЛОВА “GELMEK” В АНАЛІТИЧНИХ ФОРМАХ 
ТУРЕЦЬКОЇ, АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ І ТУРКМЕНСЬКОЇ МОВ

Стаття присвячена комплексному вивченню процесу десемантизації, що є одним із 
невід’ємних етапів граматикалізації дієслова-аспектуалізатора “gelmek” (укр. прихо-
дити) в аналітичних формах турецької, азербайджанської і туркменської мов. Охарак-
теризовано процес граматикалізації, його етапи, семантичні особливості і шляхи функ-
ціонування дієслова “gelmek” у рамках цієї аналітичної форми, функціональний розподіл 
між лексичною і граматичною вершинами. Проаналізовано приклади аналітичних форм 
із дієсловом руху “gelmek” у діахронічному аспекті, починаючи із перших пам’яток дав-
ньотюркської писемності, і його використання у складі складних дієслівних конструкцій 
таких споріднених із турецькою мов як азербайджанської і туркменської, у яких час-
тотність його функціонування і парадигма форм є більшою.

Ключові слова: десемантизація, граматикалізація, аналітичні форми, складне ді-
єслово, тюркологія.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку тюркології в Україні осо-
бливої актуальності набуває проблема вивчення і дослідження десемантизації 
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дієслів-аспектуалізаторів в аналітичних формах тюркських мов, що зумовлена відсут-
ністю ґрунтовних досліджень цього процесу. Десемантизація, як один із етапів грама-
тикалізації, відіграє значну роль в еволюції дієслова. Аналіз сукупності відтінків і зна-
чень дієслова дає можливість спрогнозувати, яку функцію надалі відіграватиме лексема, 
і встановити ймовірність її переходу або трансформацію в іншу частину мови. Ставши 
граматичним, показник не припиняє розвиватись, а навпаки, може переходити в інші 
словосполучення, набувати ознаки частин синтаксичних конструкцій, а також нових се-
мантичних відтінків. Аналітичні форми дієслова ж є найбільш схильними до адаптації та 
верифікації у процесі своєї еволюції.

Мета роботи полягає у комплексному вивченні десемантизації дієслова “gelmek” в 
аналітичних формах, на основі прикладів із пам’яток давньотюркської писемності і су-
часних турецької, азербайджанської і туркменської мов.

Об’єктом дослідження є процес десемантизації дієслова “gelmek” в аналітичних 
формах, проаналізований на прикладах, узятих із вищенаведених мов і джерел. 

Предметом дослідження є аналітичні форми із дієсловом-аспектуалізатором 
“gelmek”.

Новизна роботи: аналіз десемантизації дієслова “gelmek” в аналітичних формах ту-
рецької, азербайджанської і туркменської мов є першою спробою в українській тюрколо-
гії і підлягає подальшому вивченню і глибокому аналізу. 

Аналіз останніх джерел і публікацій. Серед європейських дослідників, найбільшу 
увагу процесу десемантизації приділив Х. Тук, якого ще вважають батьком граматика-
лізації. Він зазначав, що «секрет» слів полягає у їхній етимології [15, с. 5]. Французь-
кий лінгвіст А. Мейе ж, у свою чергу, вперше в історії вжив цей термін у своїй роботі 
«Еволюція граматичних форм» (1912), що стало значним відкриттям у сфері мовознав-
ства [15, с. 9]. Згодом вийшли друком такі важливі наукові праці як «Підхід до грамати-
калізації» Б. Хейне і Е. Траугот і «Перспективи граматикалізації» У. Паглиука, у яких 
автори досліджували функціональність механізмів граматики і виникнення й розви-
ток граматичних явищ [6, с. 14]. У роботі Ф. Гьокче «Gramerleşme Teorisi ve Türkçe Fiil 
Birleşmeleri» («Теорія граматикалізації і процес утворення складних дієслів у турецькій 
мові») особливо ґрунтовно досліджується та описується кожен із етапів граматикалізації 
серед яких, головними виступають десемантизація, декатегоризація та ерозія (випадання 
голосних чи приголосних звуків у слові). Хоч ця тема була давно досліджена іншими 
співвітчизниками, автор завдяки використанню нових термінів і методів (граматикаліза-
ція), стала початківцем серед науковців Туреччини, що досліджували процес граматика-
лізації [14]. Важливою стала праця Х. Гьокче, де було проаналізовано еволюцію особо-
вих займенників, прийменників і допоміжних дієслів у башкирській мові, і основою якої 
були результати, отримані європейськими лінгвістичними студіями. Серед українських 
тюркологів, які оглядово проаналізували цей процес, можна зазначити С.В. Сорокіна і 
В.В. Пілика. Однак, у їхній праці «Граматикалізований фрейм «причина» в українській і 
турецькій мовних картинах світу» увага більше зосереджена на видах концепту фрейму 
«причини», а не на самій граматикалізації як процесу розвитку мови [7].

Щодо аналітичних форм дієслів у турецькій мові, в процесі граматикалізації яких 
найкраще спостерігається динамічна еволюція значення і форми, важливою є праця 
Т.А. Майсака «Типологія граматикалізації конструкцій із дієсловами руху і позиції», 
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де автор чітко описав еволюцію конструкцій з аналітичними перфективами не лише 
тюркських, а й індоарійських, дравідійських, тайських та багатьох інших мов. Для до-
слідження були узяті різні дієслова-аспектуалізатори, серед яких і, розглянуте у цій стат-
ті, дієслово «gelmek» [6]. Важливий внесок зробили також тюркологи з Азербайджану 
А.К. Алєкпєров і К.Ч. Мамедогли. Зокрема, А.К. Алєкпєров проаналізував основні групи 
складних дієслів, особливо аналітичні перфективи (дієслова з дієприслівниковим афік-
сом на -?p) [1]. К.Ч. Мамедогли, у свою чергу, у роботі «Видова характеристика дієслів 
у тюркських мовах південно-західної групи» розглянув аналітичні форми дієслів усіх 
огузьких мов відповідно до фази і способу протікання дії і дійшов до висновку, що вони 
найчастіше зустрічаються у туркменській мові [4, с. 8-13]. Серед турецьких дослідників, 
зокрема, теми аналітичних форм торкались Т. Демір [12] і С. Екер [13]. 

Таким чином, на сучасному етапі тема граматикалізації дієслів у рамках аналітичних 
форм не досліджена на достатньому рівні, натомість існує чимало робіт у яких дослідни-
ки оглядово проаналізували її.

Постановка завдання. Завдання даного дослідження полягає у комплексному ви-
вченні десемантизації дієслова “gelmek” в аналітичних формах, на основі прикладів із 
пам’яток давньотюркської писемності і сучасних турецької, азербайджанської і туркмен-
ської мов.

Виклад основного матеріалу. Семантичний рівень, є одним із важливих етапів 
граматикалізації, який передбачає розширення контекстів використання лексичного чи 
граматичного показника або втрату одного значення і набуття іншого, що вже вважа-
ється десемантизацією [6, с. 17]. Прикладом може слугувати використання минулого 
суб’єктивного часу на -m?ş у турецькій мові: “Hoca hemen kapıyı söküp sırtına alarak göl 
kenarına gitmiş.” [17] – «Ходжа вибивши та узявши на спину двері, пішов до узбережжя 
озера». У цьому випадку афікс минулого суб’єктивного часу вказує не лише на заверше-
ну дію у минулому, а й на те, що сам оповідач не був свідком цієї дії і тому не впевнений 
чи дійсно вона відбулася. Найкраще помітно початкову фазу цього етапу у метафорах, 
а особливо у тих, що містять поняття частин тіла або місця знаходження. Так, деколи, 
слово “arka” (укр. зад) вживається замість “s?rt” (укр. спина). Наприклад: “...başka da bir 
şey söylemeden arkasını dönüp çıkışa ilerledi.” [8] – «Нічого більше не сказавши він, по-
вернувшись спиною, попрямував до виходу». Або ж слово “baş” (укр. голова), основне 
значення якого, було частина тіла і, яке згодом почало також використовуватись як поча-
ток певної дії чи предмету або посада особи: “Başhekim sevgiyle baktı Peyami Efendi'ye.” 
[10, c. 41] – «Головний лікар з любов’ю подивився на пана Пеямі». На думку Б. Хейне, 
у процесі десемантизації значення не втрачається, а лише змінюється на інше [15, с. 40-
41]. Його ж втрата відбувається лише на самій пізній стадії граматикалізації, наприклад, 
при зіставленні із іншою морфемою, не змінюючи її [6, с. 19]. 

Аналітичні форми – це складні, описові словосполуки, що складаються із допоміж-
ного і повнозначного слова, де останнє повністю втрачає своє лексичне значення і ви-
конує роль лише граматичного [2]. Якщо брати до уваги класифікацію складних дієслів 
турецьких дослідників, то варто розглянути працю Т. Деміра “Türkçe Dilbilgisi” (укр. 
«Граматика турецької мови»), де автор поділив усі аналітичні форми, базуючись на се-
мантичному принципі, на форми швидкості, тривалості і можливості. У тому числі, автор 
звертається до теми аспектуалізатора “gelmek”, який відносить до аспекту тривалості дії.
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“Gelmek”, як вказує у своїй роботі Т.А. Майсак, є одним із основних дієслів руху, яке 
найчастіше вживається у якості показника як лексичного, так і граматичного [6, с. 40]. 
При вживанні у якості єдиного головного дієслова, слово має переклад «приходити». На-
приклад: “Şimdi ayrılığın zamanı geldi.” [18, с. 110] – «Зараз настав час розлуки». Однак, 
у процесі еволюції складновербальних форм спостерігається не лише втрата ним свого 
лексичного значення, а й зміна граматичної функції. 

У пам’ятках давньотюркської писемності у якості модифікуючого дієслова ми ба-
чимо “келмек” – «приходити», що у рамках аналітичних форм виражає семантику за-
вершеності дії з відтінком раптовості та інтенсивності. Наприклад: “Сут акип келті” – 
«Раптом потекло молоко». Дієслово також позначало виконання дії у певному напрямку, 
зокрема аориста: “Бешінч ай уду келті” – «На п’ятий місяць вони пішли за мною» [5, 
с. 118]. Дивлячись на перший приклад, можна зробити висновок, що це дієслово-аспек-
туалізатор вже втратило своє лексичне значення «приходити» і разом із дієприслівнико-
вим афіксом -ип (-?p) слугувало засобом вираження перфекту дії.

У сучасній турецькій мові можна спостерігати використання дієслова “gelmek” у двох 
випадках: разом із дієприслівниковим афіксами -a/e та -ıp. Як і у пам’ятках давньотюрк-
ської писемності, це дієслово вживається у складних конструкція із афіксом -ıp, однак у 
такому випадку воно не втрачає своє лексичне значення. Афікс -ıp вказує на завершення 
однієї дії, і початок іншої. Наприклад: “BBen sırf acıdığım için oralardan çıkıp geldim bura-
lara.” [16] – «Лише через те що мені було шкода, я пішов звідти і прийшов сюди». Тут ми 
бачимо, що обидва дієслова мають своє значення. Тоді як у давніх пам’ятках це дієслово 
у складних конструкціях функціонувало як допоміжне і не несло окремої семантики.

Дієприслівниковий афікс -а/e у давніх пам’ятках мав досить багато функцій, серед 
яких основними були спосіб дії, часу та цілі. Зокрема, афікс реалізував семантику мину-
лого тривалого часу, теперішнього часу (постійна дія), минулого часу (багатократна дія) 
і теперішнього тривалого часу. Однак, найчастіше він використовувався у конструкціях 
теперішнього часу, які досі вживаються у сучасних кипчацьких тюркських мовах. На-
приклад, слово “бурамок” означає закручувати [3, с. 85]. Нерідко він виконував роль 
прислівника часу або місця. Наприклад: “Кече ярук батур еріклі сунушдум.”– «Ввечері, 
на сході сонця, я вступив у бій» [5, с. 115]. Однак про аналітичні форми немає мови.

Як зазначав В.Г. Кондратьєв, найчастіше в аналітичних формах використовуються 
афікс -и або -ип. Проте, виходячи із класифікації турецьких мовознавців, які вважають 
аналітичними формами й інші складні дієслівні конструкції, можна відмітити ті, де друге 
допоміжне дієслово керує давальним відмінком. У такому випадку афікс -a/e функціонує 
для утворення синтетичного словосполучення. Наприклад, дієслово “бармак”, що вира-
жає початок дії, вживалося лише за наявності цього афіксу у попередньому слові: “Турк 
бодун ати йок бола бармиш ерті.” – «Cлава тюркського народу почала розвіюватись» 
[5, с. 117]. Ця функція афіксу -а/е збереглася і в сучасній турецькій мові: “Derin bir nefes 
aldıktan sonra konuşmaya başladı.” [19] – «Глибоко вдихнувши, він почав говорити».

Окрім цього, “gelmek” в аналітичних формах сучасної турецької мови разом із ді-
єприслівниковим афіксом -а/e виражає раптовість дії, що і є його основною функцією. 
Наприклад: “İşler iyi giderken bir gün zabıta çıka gelmiş.” [9, c. 46] – «Справи йшли добре 
коли раптом, одного дня прийшла поліція». Проте, у праці Т. Деміра “Türkçe Dilbilgisi” 
зазначено, що це дієслово може також передавати тривалість дії у будь-якому із часів: 
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“Aşkın odu ciğerimi yakageldi yakagider” [11, c. 108] – «Моє серце палало і палатиме у 
вогні твого кохання». У даному випадку, основна мета цієї аналітичної форми показати 
безперервність дії.

Азербайджанський дослідник К.Ч. Мамедогли вирізняв у турецькій, азербайджан-
ській і гагаузькій мові не більше 6 допоміжних дієслів, тоді як у туркменській їх більше 
20, що пов’язано із наявністю у мові реліктів кипчацького походження [4, с. 8]. Дієслово 
“gelmek” як і в турецькій мові, в азербайджанській і туркменській може також вживатись 
разом із дієприслівниковим афіксом -ип (тур. ıp). Однак, в цих мовах воно має значення 
лише розвитку або тривалості дії. На прикладі туркменської мови: “Окувдан сон кино-
театра гидип геледи.” – «Після школи він постійно ходив до кінотеатру». Або азербай-
джанської: “O evlərinə gedip gəlir.” – «Він постійно ходить до них додому». Досить часто 
у турецькій та азербайджанській мові використовуються перифрастична форма на -makta 
olmak, що відповідає туркменській формі на -ип гелмек [4, с. 11]. Автор також зазначає, 
що серед тюркських мов, найчастіше аналітичні форми зустрічаються у туркменській 
[4, с. 25].

Висновки і пропозиції. Таким чином, ми можемо стверджувати, що функціонуван-
ня аналітичних форм із аспектуалізатором “gelmek” є гармонічним явищем у турецькій 
мові протягом тривалого історичного періоду, починаючи із перших тюркських писем-
них пам’яток, у яких це дієслово вже функціонувало як аспектуалізатор у десемантизо-
ваному вигляді. Функціонування цього дієслова у складних граматичних конструкціях 
пояснюється широкою семантикою, зокрема у процесі десемантизації дієслово втрати-
ло значення «приходити», натомість залишилась схема руху по напрямку до аориста. 
Оскільки така конструкція вже була наявна на ранніх етапах розвитку мови, збереження 
та варіація її у різних мовах тюркської мовної сім’ї є цілком логічними. На сучасному 
етапі ми можемо вважати дієслово десемантизованим, яке функціонує у складі аналі-
тичної форми як граматична вершина. Перспективи подальших досліджень полягають 
у виявленні функціональності інших дієслів руху у складі аналітичних форм та їх десе-
мантизації. Отримані результати даної роботи можуть бути використані на курсах теорії 
і практики перекладу, мовознавстві і на практичних заняттях з турецької мови.
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ДЕСЕМАНТИЗАЦИЯ ГЛАГОЛА “GELMEK” В АНАЛИТИЧЕСКИХ 
ФОРМАХ ТУРЕЦКОГО, АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО И ТУРКМЕНСКОГО 

ЯЗЫКОВ
Статья посвящена комплексному изучению процесса десемантизации, являющегося 

одним из неотъемлемых этапов грамматикализации турецкого глагола-аспектуализа-
тора “gelmek” (рус. приходить) в аналитических формах. Определена суть процесса 
грамматикализации, его этапы, семантические особенности и пути функционирования 
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глагола “gelmek” в рамках этой аналитической формы, функциональное распределение 
между лексической и грамматической вершиной. Были проанализированы примеры ана-
литических форм с глаголом движения “gelmek” в диахроническом аспекте, начиная с 
первых памятников древнетюркской письменности 8-11 ст., и его использование в со-
ставе сложных глагольных конструкций таких родственных с турецким языков как 
азербайджанский и туркменский, где они встречаются намного чаще. 

Ключевые слова: десемантизация, грамматикализация, аналитические формы, 
сложный глагол, тюркология.
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DESEMANTIZATION OF THE VERB «GELMEK» IN THE ANALYTICAL 
FORMS OF TURK?SH, AZERBAIJANI AND TURKMEN LANGUAGES

This article examines the process of desemantization of the Turkish verb-aspectualizator 
“gelmek” in analytical forms on the examples taken from the monuments of old Turkish writings 
of 8-11 centuries, modern Turkish, Azerbaijani and Turkmen languages. The aim of this study 
is to analize diachronic changes of the verb “gelmek” during these three periods to be able to 
predict functions the lexeme is going to perform and to defi ne the possibility of its future trans-
formations into other parts of speech. The article gives us a detailed analysis of desemantiza-
tion process, analytical forms and shades and meanings of the verb “gelmek”. The main idea 
of the article is to show that that functioning of this verb in complex grammatical constructions 
is explained by its wide semantics. In particular, during the process of desemantization the verb 
has lost the meaning “to come” and instead of that has saved the scheme of movement in the 
direction to the aorist. The results of this investigation can be used on courses of theory and 
practice of translation, linguistics and on practical lessons from Turkish language.

Key words: desemantization, grammaticalization, analytical forms, compound verb, 
turkology.
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ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ КАК ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 
В АНГЛИЙСКОМ И ТУРКМЕНСКОМ ЯЗЫКАХ 

(СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ)

В статье осуществлено комплексное рассмотрение имени числительного как лек-
сико-грамматической категории: с учётом семантического, морфологического и син-
таксического принципов, которые кладутся в основу разделения слов на части речи, – в 
двух разноструктурных языках, английском и туркменском. Автор приходит к выводу, 
что данная лексико-грамматическая категория в сопоставляемых языках в большей 
степени демонстрирует сходные черты, нежели отличительные; наибольшее сходство 
обнаруживается при этом в области семантико-структурного разграничения имён 
числительных.

Ключевые слова: лексико-грамматические классы слов, имя числительное, семан-
тический критерий, морфологические особенности, деривационная соотнесённость, 
синтаксические функции, сопоставительный аспект.

Общеизвестно, что с позиций лексико-грамматического подхода в словарном составе 
большинства языков выделяются части речи – лексико-грамматические классы слов, в 
основе классификации которых лежат критерии: семантический (категориальное грам-
матическое значение слов); морфологический (особенности формообразования и состава 
грамматических категорий); синтаксический (способность выступать в позиции опреде-
лённого члена (членов) предложения и другие синтаксические качества). Нам представ-
ляется исследовательски значимым и интересным провести краткий аналитический об-
зор формирования имени числительного как части речи на материале двух разнострук-
турных языков – английского и туркменского.

Актуальность в данном случае определяется особым вниманием современного 
этапа языкознания не только к собственно лингвистическому, но и к общекультурному 
своеобразию частеречных систем разных языков, что, соответственно, требует более де-
тального и глубокого осмысления и ряда традиционно изучаемых свойств отдельных 
частей речи – в нашем случае имени числительного (этимологических, грамматических, 
семантических и т. д.).

Как и большинство тюркских языков, туркменский по своим структурно-типологи-
ческим особенностям является агглютинативным. Это означает, что практически все 
грамматические значения выражаются в нём при помощи аффиксов, в определённом по-
рядке добавляемых к основе слова (принципы словообразования базируются преимуще-
ственно на использовании суффиксов).

В современном туркменском языке выделяется 11 частей речи: 1) имя существитель-
ное, 2) имя прилагательное, 3) имя числительное, 4) местоимение, 5) глагол, 6) наре-
чие, 7) междометие, 8) звуко- и образоподражательные слова, 9) послелоги, 10) союзы, 
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11) частицы [1: 96]; вопрос о количестве частей речи решён в этом языке более опре-
делённо, чем в английском, где по отношению к системе частей сосуществуют разные 
точки зрения [2; 3; 4].

Большинство исследователей английского языка подразделяют выделяемые в нём 
части речи на знаменательные и служебные. «К знаменательным частям речи в совре-
менном английском языке относят: имя существительное, имя прилагательное, имя чис-
лительное, глагол, местоимение, наречие и модальные слова; к служебным – предлог, 
союз, междометие, артикль» [5: 18]. 

Именем числительным называется часть речи, которая обозначает количество или 
порядок предметов; имя числительное входит в группу знаменательных частей речи (на-
ряду с именами существительным и прилагательным, а также глаголом и наречием), на-
зывающих предметы, явления или их признаки. С учётом более конкретной семантики 
имена числительные английского языка делятся на количественные (Cardinal Numerals) 
и порядковые (Ordinal Numerals).

Количественные числительные обозначают количество предметов и отвечают на во-
прос how many? (сколько?); например: «one (один), two (два), three (три) и т. д. Порядко-
вые числительные обозначают порядок предметов и отвечают на вопрос which? (кото-
рый?); например: fi rst (первый), second (второй), third (третий) и т. д.» [6: 60]

Внутри количественных имён числительных английского языка существует очевид-
ная деривационная соотнесённость между числительными первого десятка и группами 
числительных, обозначающих числа большего порядка: имена числительные от 13 до 19 
включительно являются производными: они образуются от соответствующих непроизво-
дных числительных первого десятка (являющихся в этом случае базовыми) посредством 
суффикса -teen: four–fourteen (четыре – четырнадцать), six–sixteen (шесть – шестнад-
цать) и т. п. При этом числительные three (три) и fi ve (пять) в процессе такого словообра-
зования несколько видоизменяют свою основу: three–thirteen, fi ve–fi fteen; числительные 
же 11 и 12 поскольку образуются от других – супплетивных – основ: eleven (одиннад-
цать), twelve (двенадцать).

Помимо количественных числительных первого десятка к непроизводным в англий-
ском языке принадлежат числительные twenty (двадцать) и a hundred (сто), также вхо-
дящие в базовый фонд для образования однокоренных числительных других семантиче-
ских групп и / или структурных разновидностей.

Количественные числительные, обозначающие десятки, также образуются от соот-
ветствующих числительных первого десятка – посредством добавления к ним суффикса 
-ty: six–sixty (шесть – шестьдесят), seven–seventy (семь – семьдесят). «Видоизменению 
при этом подвергаются основы следующих числительных: two (два), three (три), four 
(четыре) и fi ve (пять): two–twenty, three - thirty, four–forty, fi ve–fi fty» [6: 61].

Очевидная деривационная соотнесённость обнаруживается в английском языке и 
между именами числительными двух семантических разрядов – количественными и 
порядковыми: порядковые числительные, за исключением первых трёх (fi rst (первый), 
second (второй), third (третий), образуются от соответствующих количественных числи-
тельных посредством суффикса -th: fourth (четвёртый), sixth (шестой) и т. д. При этом 
основы ряда количественных числительных видоизменяются: у числительных «fi ve 
(пять) и twelve (двенадцать) буквосочетание ve заменяется буквой f (fi fth и twelfth); к 
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количественному числительному eight (восемь) при образовании порядкового добавля-
ется суффикс не -th, а -h: eighth; в числительном nine (девять) при образовании от него 
порядкового опускается буква е–ninth; в порядковых числительных, обозначающих де-
сятки, конечная буква у меняется на ie: twenty–twentieth (двадцать – двадцатый) и т. д.» 
[6: 64].

По структуре английские числительные всех семантических разрядов подразделяют-
ся на простые (one (один), seventeen (семнадцать), twenty (двадцать) и составные (one 
million two hundred and twenty-fi ve thousand three hundred and seventy-fi ve (один милли-
он двести двадцать пять тысяч триста семьдесят пять).

Определёнными особенностями (не только семантическими, но также произноси-
тельными и орфографическими) отличаются числительные английского языка, обозна-
чающие дробные числа. Так, в числительных, обозначающих простые дроби, числитель 
выражается количественным числительным, а знаменатель – порядковым; например, 
дробное числительное 1/5 словами записывается как a (one) fi fth (одна пятая).

В числительных английского языка, обозначающих десятичные дроби, целое число 
на письме отделяется от дроби точкой; при чтении таких числительных каждая цифра 
произносится отдельно; точка, отделяющая целое число от дроби, читается как point, 
а нуль – как nought. Если целое число в составе такого числительного равно нулю, то 
при чтении эта цифра может не произноситься; например, 0.25 произносится как nought 
point two fi ve (нуль точка два пять) либо point two fi ve (точка два пять) [6].

Структурные особенности английских числительных иногда могут влиять на про-
цесс их словообразования; так, при образовании составных порядковых числительных 
порядковым числительным по форме оказывается лишь последний из компонентов, а 
предшествующие компоненты имеют вид количественных числительных: twenty-fi rst 
(двадцать первый), hundred and twenty-fi rst (сто двадцать первый) и т. п.

В туркменском языке на основании семантического критерия выделяются не два, а 
три разряда имён числительных: количественные (бир (один), ики (два), үч (три), дөрт 
(четыре), йүз (сто), мүң (тысяча) и т. д.); порядковые (алтынҗы (шестой), онунҗы 
(десятый) и дробные (едиден дөрт (четыре седьмых). Ряд исследователей туркменского 
языка (например, авторы раздела «Туркменский язык» в энциклопедическом справоч-
нике «Языки народов СССР») среди имён числительных туркменского языка выделяют 
также «числительные приблизительного счёта, к которым относят, например такие име-
на числительные, как: үч-дөрт (три-четыре), бəшлəн-онлан (пять-десять)» [1: 99]1. В 
нашей статье мы разделяем данную точку зрения.

Количественные числительные первого десятка в туркменском языке, так же, как и в 
английском, являются непроизводными: бир (один), ики (два), үч (три), дөрт (четыре), 
бəш (пять), алты (шесть), еди (семь), секиз (восемь), докуз (девять), он (десять) – и слу-
жат базовой основой для образования числительных иных семантических и структурных 
групп, в частности, от непроизводных основ туркменских числительных, обозначающих 

1 Все текстовые примеры из туркменского языка в настоящей статье даны кириллицей, незави-
симо от того, в каком графико-орфографическом виде они представлены в использованных источ-
никах, где эти примеры могут быть даны как с помощью кириллической азбуки, так и на латинице. 
Такое положение связано с тем, что с 2000 года туркменский алфавит переведен на латинскую гра-
фическую систему.
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числа первого десятка, образуются составные количественные числительные от 11 до 19: 
он бир (одиннадцать), он алты (шестнадцать) и т. д.

Помимо числительных первого десятка, к непроизводным в туркменском языке 
принадлежат и номинации десятков: отуз (тридцать), кырк (сорок), элли (пятьдесят) 
и другие. 

Подобно английскому языку, между количественными и порядковыми именами чис-
лительными туркменского языка существует деривационная соотнесённость: послед-
ние образуются путём прибавления к количественным аффиксов -нҗы, -нҗи, -ынҗы, 
-инҗи, -унҗы, -үнҗи: бир (один) – биринҗи (первый), он (десять) – онунҗы (десятый) 
и т. п. 

Порядковые числительные туркменского языка образуются от соответствующих 
количественных числительных, которые в данном случае выполняют роль производящей 
основы, путём добавления суффикса –инҗи (один из морфологических способов 
образования – суффиксальный): биринжи (первый), секизинжи (восьмой) и т. д.

Таким образом, суффиксация – основной способ словообразования числительных в 
двух исследуемых языках. Однако в туркменском языке, по сравнению с английским, не 
наблюдается супплетивизм основ при образовании порядковых числительных. 

Таким образом, сопоставляемые языки демонстрируют ряд структурных отличий в 
ряде групп количественных числительных: в английском языке числительные от 21 и 
далее, кроме 100 и 1000, являются составными, компоненты которых пишутся отдельно; 
туркменском же языке составными являются все количественные числительные, начиная 
с 11. 

Деривационная соотнесённость обнаруживается и между именами числительными 
туркменского языка, принадлежащими к семантическим разрядам количественных чис-
лительных и числительных приблизительного счёта. Так, «числительные приблизитель-
ного счёта в туркменском языке образуются от количественных следующими путями:

1) парным употреблением количественных числительных с прибавлением аф-
фиксов -дыр, -дир, -дур, -дүр, (вначале пишется номинация, обозначающая меньшее чис-
ло, за нею – номинация большего числа), например: үчдүр-дөртдүр чага (три или четыре 
ребёнка);

2) прибавлением аффиксов -лан и -лəн к каждой части количественных числи-
тельных, например: бəшлəн-онлан колхозчы (пять-десять колхозников);

3) прибавлением аффиксов -ларча и –лерче к количественным числительным, 
например: йүзлерче студент (сотни студентов)» [1: 99].

Семантика числительных английского языка оказывает определённое влияние и на 
их морфологические свойства. Так, перед количественными числительными hundred 
(сто), thousand (тысяча), million (миллион) при употреблении их в тексте ставится не-
определённый артикль а или числительное one: a (one) hundred (сто), a (one) thousand 
(тысяча) и т. д. К числительным hundred, thousand и million при употреблении их во 
множественном числе окончание -s, традиционно используемое для выражения грам-
матического значения множественного числа, не добавляется в тех случаях, когда они 
используются в сочетании с числительными two, three, four и другими: two hundred (две-
сти), three thousand (три тысячи), four million (четыре миллиона) и т. п. В то же время 
окончание –s может добавляться к количественным числительным hundred, thousand 
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и million, когда они употребляются для обозначения неопределённого количества, по-
скольку в этом случае числительные, как правило, приобретают в контексте значение 
существительных и обозначают неконкретную меру и / или степень количества чего- или 
кого-либо (в том числе и одушевлённых существ или лиц): Hundreds оf students were 
present at the meeting (На собрании присутствовали сотни студентов). 

Ещё одной морфологической особенностью имён числительных в английском языке 
является употребление определённого артикля в сочетаниях порядковых числительных 
с именами существительными, например: February is the second month of the year (Фев-
раль – второй месяц года). Артикль сохраняется перед порядковым числительным и в 
том случае, когда имя числительное употребляется не в сочетании с существительным, а 
автономно, приобретая в этом случае и несколько иную частеречную семантику (значе-
ние определительного местоимения): «Перед порядковым числительным может, однако, 
стоять и неопределенный артикль. В этом случае числительное приобретает значение 
другой, ещё один: We have sent them a second telegram (Мы послали им вторую (еще одну) 
телеграмму)» [6: 64].

Синтаксические особенности имён числительных в сопоставляемых языка отчасти 
выявляются в составе словосочетаний, однако в основном – будучи введёнными в закон-
ченное высказывание (предложение), где данная часть речи выполняет функции опреде-
лённых членов предложения.

Числительные туркменского языка, употребляясь в сочетании как с существитель-
ными (наиболее часто), так и с другими частями речи, не подвергаются никакому слово-
изменению, сохраняя свою первичную форму: үч галамым (три моих карандаша), ики 
окувчыдан (от двух учеников) и т. д. Подобное явление характерно и для английского 
языка: three pencils (три карандаша), three student’s pencils (три карандаша студента) и 
т. п.

Количественные числительные английского языка выполняют:
- функцию подлежащего в тех случаях, когда происходит субстантивация количе-

ственных числительных, и они отвечают на вопросы who? (кто?) и what? (что?) – напри-
мер: Three were absent from the tutorial (Трое отсутствовали на практическом занятии);

- функцию обстоятельства времени (при употреблении с предлогом), когда отве-
чают на вопрос when? (когда?) и находятся на позиции в конце простых либо сложных 
предложений, например: A woman is a devil at forty (Женщина – это дьявол в сорок);

- функцию дополнения – в случаях, когда субстантивированное количественное 
числительное отвечает на вопрос what? (что?) и находится на позиции после смыслового 
глагола, например: How many photos did you take from home? – I took seven (Сколько фото-
графий ты взял из дома? – Я взял семь).

Для порядковых числительных английского языка характерны следующие синтакси-
ческие функции:

- функция определения – в тех случаях, когда они сочетаются с именами существи-
тельными и отвечают на вопрос what? (какой?) – например: The forth lesson begins at 13 
o’clock (Четвёртый урок начинается в 13 часов);

- функция обстоятельства времени – для объективированных порядковых числитель-
ных, отвечающих на вопрос when? (когда?) и занимающих позицию преимущественно 
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в начале простых или сложных предложений, например: First deserve and then desire 
(Сначала заслужи, а потом желай).

Синтаксическая функция предикативной части составного именного сказуемого 
возможна как для порядковых, так и для количественных числительных при их субстан-
тивации – например: All men can’t be fi rst (Все люди не могут быть первыми).

Количественные числительные туркменского языка, как это можно заключить на ос-
новании анализа текстового материала на туркменском языке, могут выполнять:

- функцию подлежащего – в случае субстантивации числительных этого семантиче-
ского разряда (при этом изменяется семантика данных лексико-грамматических форм – 
они отвечают на вопросы ким? (кто?) нəме? (что?) – например: «Алтың агзы бир болса, 
асмандакыны индерер, алтмышың агзы ала болса, агзындакыны алдырар (Если у ше-
стерых лад, то и с неба спустят, что захотят, если среди шестидесяти разлад, то у них 
вырвут даже изо рта)» [7: 42]. 

- функцию дополнения – например: «Бу хат ики адама нийетленен (Это письмо 
адресовано двоим)» [7: 349].

Для порядковых числительных туркменского языка характерны следующие синтак-
сические функции:

- функция определения – в тех случаях, когда они сочетаются с именами существи-
тельными и отвечают на вопрос хайсы? (какой?) – например: «Шу гун Биринҗи май 
байрамы (Сегодня праздник Первого мая)» [7: 101]; «Алтынҗы сапак башлады (На-
чался шестой урок)»[7: 42].

- функция именной части составного именного сказуемого при субстантивации по-
рядкового числительного – например: «Хер бир адам биринжи болуп билмез (Каждый 
человек не может быть первым)» [7: 696].

Таким образом, синтаксические функции имён числительных английского языка ока-
зываются более многообразными, нежели в языке туркменском.

Сопоставив имя числительное в английском и туркменском языках по трём критери-
ям, на основе которых слова разграничиваются как части речи, можно прийти к следу-
ющим выводам.

Во-первых, имя числительное в туркменском и английском языках, несмотря на раз-
ноструктурность этих языковых систем, обнаруживают достаточно явное сходство – в 
частности, это проявляется в разграничении имён числительных на определённые се-
мантические разряды: как в английском, так и в туркменском языке числительные делят-
ся по семантике на количественные и порядковые. в свою очередь, среди туркменских 
числительных выделяют числительные приблизительного счета.

С учётом принципа, в основе которого лежат морфологические характеристики 
(грамматические значения) в системе имён числительных английского и туркменского 
языков также обнаруживается сходство, обусловленное принадлежностью их к опреде-
лённым типологическим разновидностям. Эти грамматические значения выражаются не 
с помощью флексии, а преимущественно аналитическим способом (при помощи слу-
жебных морфем, порядка слов и т. д.).

В системе частей речи как английского, так и туркменского языка возможен переход 
имён числительных в другие лексико-грамматические разряды – в частности, они могут 
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субстантивироваться, приобретая при этом характеристики той части речи, в которую 
перешло имя числительное.

Между семантическими разрядами имён числительных в обоих языках существует 
очевидная деривационнная соотнесённость: как правило, количественные числительные 
служат исходной основой для образования числительных других разрядом преимуще-
ственно суффиксальным способом.

В значительной степени совпадают и синтаксические функции имён числительных в 
обоих языках; при этом характерной особенностью является функционирование имени 
числительного в роли того или иного члена предложения, как правило, не в изолирован-
ном виде, а в сочетании с другими словами (в основном, именами существительными 
или другими субстантивированными частями речи). В составе таких выражений числи-
тельные в обоих языках могут выполнять практически весь спектр имеющихся синтак-
сических функций (как главных, так и второстепенных членов предложения).
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У статті здійснено комплексний розгляд числівника як лексико-граматичної кате-
горії: з урахуванням семантичного, морфологічного й синтаксичного принципів, які є 
покладеними в основу розподілу слів на частини мови – у двох різноструктурних мовах, 
англійській та туркменській. Автор приходить до висновку, що дана лексико-граматич-
на категорія у мовах, що зіставляються, у більшій мірі демонструють сходні риси, ніж 
відмінні; найбільша схожість виявляється при цьому у галузі семантико-структурного 
розмежування числівників.

Ключові слова: лексико-граматичні класи слів, числівник, семантичний критерій, 
морфологічні особливості, дериваційне співвідношення, зіставний аспект.
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THE NUMERAL AS LEXICAL AND GRAMMATICAL CATEGORY IN 
ENGLISH AND TURKMEN LANGUAGES 

(COMPARATIVE ASPECT)
The article deals with the complex consideration of the numeral as a lexical and grammatical 

category: taking into account the semantic, morphological and syntactic principles, which are 
the basis for the division of words into parts of speech – in two diff erent structural languages, 
English and Turkmen. The author comes to the conclusion that this lexical-grammatical 
category in the compared languages demonstrates more similar features than distinctive ones; 
the main similarity is found in the fi eld of semantic-structural diff erentiation of numerals.
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ЯЗЫКЕ БЕЛОРУССКИХ ПАРЕМИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

Автор рассматривает белорусские пословицы и поговорки, которые по своей 
структуре соотносятся с простыми двусоставными предложениями, проводит 
классификационный анализ таких синтаксических конструкций. Каждая паремия 
представлена как самостоятельная синтаксическая единица со своей структурной 
организацией и особенностями синтаксического характера.

Ключевые слова: структура предложения, двусоставное предложение, пословица, 
поговорка, паремическая конструкция, синтаксис.
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Белорусские пословицы и поговорки представляют собой неповторимые образцы 
народной мудрости. Все темы и вопросы, связаннные с жизнью нашего народа, нашли 
своё отражении в этом лаконичном фольклорном жанре: На ўсё знойдзецца прыказка 
[1: 160]; У прыказцы – праўда святая [1: 163]. По своей структуре пословицы и 
поговорки соотносятся с простыми и сложными предложениями. Если рассматривать 
паремии со структурой простого двусоставного предложения (мы проанализировали 
более 1200 таких паремических конструкций), то можно отметить множество 
особенностей синтаксического характера. Как известно, любое предложение выражает 
мысли человека при общении. Белорусские пословицы и поговорки со структурой 
простого двусоставного предложения передают наши мысли и чувства в сжатой форме, 
что содействует хорошему освоению народной мудрости.

Каждая паремическая конструкция, которая представлена простым двусоставным 
предложением, имеет структурную схему, являющуюся грамматической основой такого 
предложения. Под структурной схемой понимается отвлечённый образец, который 
состоит из минимума компонентов. В стуктурный минимум двусоставного предложения, 
как правило, включаются компоненты, которые формируют его предикативное ядро 
(подлежащее и сказуемое). Конечно, самой продуктивной схемой для реализации 
двусоставных конструкций является сочетание подлежащего, выраженного 
существительным в форме именительного падежа, и сказуемого, выраженного 
спрягаемой формой глагола (N1–Vf): Кожная птушка гняздо сваё ведае [1: 82]; Белая зямля 
не народзіць пшана [1: 98]; Сведкі вочы колюць [1: 162]; Язык і да Кіева давядзе [1: 162]. 
Кроме этого, высокочастотными в двусоставных паремических конструкциях являются 
следующие структурные модели: 1) N1–N1, когда подлежащее и сказуемое выражены 
существительными в форме именительного падежа: Новыя парадкі – пятля ды падаткі 
[1: 56]; Хлеб ды вада – батрацкая яда [1: 72]; 2) Inf–Inf, когда подлежащее и сказуемое 
выражены инфинитивами: З ваўкамі жыць – па-воўчаму выць [1: 75]; Хату зрабіць – не 
скрынку збіць [1: 118]; 3) N1–Adj, когда подлежащее выражено существительным в форме 
именительного падежа, а сказуемое – прилагательным в форме именительного падежа: 
Асначы хлеб – сабачы [1: 59]; Багаты брат беднаму брату не рад [1: 59]; Чужая яечня 
не вечна [1: 73]; 4) N1–VfInf, когда подлежащее выражено существительным в форме 
именительного падежа, а сказуемое – сочетанием спрягаемой формы глагола в роли связки 
с инфинитивом в роли именной части (составное именное сказуемое): Багаты з бедным 
таварышаваць не ўмее [1: 59]; Наша Бяроза чужых і генералаў тапіць можа [1: 79]; 
І самыя нягоднікі ўмеюць божкацца [1: 311]; 5) N1–Part, когда подлежащее выражено 
существительным в форме именительного падежа, а сказуемое – причастием в форме 
именительного падежа: Там вароты пірагом падпёрты! [1: 83]; Чужая старана тугою 
арана, слёзкамі засявана [1: 84]; Да чыстай крыніцы сцежка ўтоптана [1: 198]; Дурному 
закон не пісаны [1: 267]; 6) N1–N2-6, когда подлежащее выражено существительным в 
форме именительного падежа, а сказуемое – существительным в форме косвенного 
падежа: Ласка панская толькі да парога [1: 66]; Галоднай курцы проса на думцы [1: 196]; І 
мая душа не ў пні [1: 207]. В единичных случаях среди белорусских пословиц и поговорок 
можно встретить предложения со следующими структурными схемами: 1) N1–Adv, когда 
подлежащее выражено существительным в форме именительного падежа, а сказуемое – 
наречием: За морам валы дарам [1: 81]; Першы блін комам [1: 112]; 2) N1–VfN1(5), когда 
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подлежащее выражено существительным в форме именительного падежа, а сказуемое – 
сочетанием спрягаемой формы глагола в роли связки с существительным в роли именной 
части (составное именное сказуемое): Даўно торба палатном стала [1: 183]; Людзям 
часам і мурашка здаецца за каня [1: 217]; Брахня брахнёю астанецца [1: 295]; 3) Inf–
N1, когда подлежащее выражено инфинитивом, а сказуемое – существительным в форме 
именительного падежа: За бацькава сварыцца – і смех і грэх [1: 133].

Необходимо отметить, что встречаются такие синтаксические конструкции, где в 
структурной схеме между подлежащим и сказуемым находится отрицание НЕ, частица 
ЭТО и др.: Багаты беднаму не сябра [1: 59]; Багаты брат беднаму брату не рад [1: 59]; 
Багаты – што чорт рагаты [1: 60]; Адзін дуб у полі – гэта не лес [1: 182]. Также 
достаточно часто в состав именного сказуемого входит компаративная конструкция, что 
объясняется экстралингвистическими факторами: белорусский народ для характеристики 
определённого явления или человека активно употреблял и употребляет сравнения, при 
помощи которых достигается образность мысли: Хата чужая – як свякруха ліхая [1: 72]; 
Родная зямелька – як зморанаму пасцелька [1: 83]; Свая хатка – як родная матка [1: 83]; 
Ласкавае слова – што дзень ясны [1: 160]; Праўда – як соль у вочы [1: 162]; Лянівы 
горшы за бязрукага [1: 257].

Белорусские пословицы и поговорки со структурой простого двусоставного 
предложения имеют как прямой, так и обратный порядок размещения синтаксических 
компонентов. В двусоставном предложении при прямом порядке подлежащее находится 
перед сказуемым (І ў Дзісне пан цісне [1: 64]), прямое дополнение – после сказуемого 
(Чужая ніўка паядае сілку [1: 73]), согласованное определение – перед определяемым 
словом (Каб нашыя мазалі пану ў горла пераселі [1: 65]; Панская ласка на дохлым кані едзе 
[1: 70]), обстоятельво способа действия и меры и степени – перед глаголом-сказуемым 
или в начале предложения в качестве детерминанта (Госць не многа бывае, ды многа 
віда?е [1: 89]; Поле роўна ляжыць, ды гуляць не вяліць [1: 112]), другие обстоятельва не 
имеют фиксированной позиции (Недастаткі гоняць з хаткі [1: 68]; На чужыне і камар 
загіне [1: 82]). При обратном порядке (инверсии), например, сказуемое находится перед 
подлежащим (На панскі розум ёсць мужыцкая хітрасць [1: 67]), прямое дополнение стоит 
перед сказуемым (Гушча дзяцей не разганяе [1: 62]; Голы разбою не баіцца [1: 62]; Белыя 
ручкі чужую працу любяць [1: 60]; Рука руку мые [1: 233]), согласованное определение 
можно встретить после определяемого слова (Вайна кроў людскую п’е [1: 78]) и др. 
Порядок слов выполняет важную синтаксическую роль и служит для разграничения 
членов предложения. Например, когда в состав предложения входят существительное 
и согласованное с ним прилагательное, то в постпозиции прилагательное, как правило, 
выступает в роли сказуемого: З мёдам і жыццё саладзейшае [1: 168]; Рот невялікі, а 
многа прымае [1: 172]. Если эти прилагательные поставить в препозицию, то они будут 
выполнять роль согласованного определения. Сравн.: З мёдам саладзейшае жыццё; 
Невялікі рот, а многа прымае. В предложениях с инфинитивом и предикативным 
наречием последнее в постпозиции является сказуемым (при этом предложение будет 
двусоставным): На радзіме і паміраць лягчэй [1: 82]; На сваёй лаўцы і памерці добра 
[1: 82]. При препозиции предикативного наречия предложение является односоставным 
безличным, в котором инфинитив вместе со словом категории состояния являются 
одним главным членом: Пры гатовай калодзе лягчэй агонь раскладаць [1: 93]; Добра 
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вучыць паслухмянага [1: 154]. Таким образом, в белорусских пословицах и поговорках 
очень часто с целью выразительности, экспрессивности обычный порядок слов может 
сознательно нарушаться: наиболее значимый компонет выносится в начало или конец 
предложения.

 Общеизвестно, что по цели высказывания предложения делятся на 
повествовательные, вопросительные и побудительные. Бесспорным является тот факт, 
что большинство паремических конструкций со структурой простого двусоставного 
предложения представляет собой повествовательные синтаксические построения, цель 
которых – сообщить о фактах действительности, явлениях, событиях: У гаспадарцы 
і аборка спатрэбіцца [1: 172]; Ад навукі галава не баліць [1: 153]. Побудительные 
паремические конструкции, в которых выражается призыв к действию, встречаются, как 
правило, только в односоставных предложениях: Не пі, не еж і з хаты не лезь [1: 110]; 
Ліхое слова пракаўтні [1: 160]. Среди простых односоставных предложений таких 
паремических конструкций не выявлено. Отметим, что для пословиц и поговорок может 
быть характерно вопросительное оформление мысли: Ці мая капейка шчарбатая? 
[1: 95]; Што галоднаму песні? [1: 175]. Следует добавить, что такие предложения 
целесообразно охарактеризовать как вопросительно-риторические.

 Повествовательным, вопросительным и побудительным предложениям может 
приписываться эмоциональная окраска. Такие предложения с усиленным оттенком 
экспрессивности называются восклицательными. Данный тип предложения представлен 
в паремических текстах в незначительном количеством: Будзе кірмаш і на нашай вуліцы! 
[1: 123]; Была б галава на плячах! [1: 124]; І на чорта ёсць ра?да! [1: 159].

По отношению содержания предложения к объективной действительности в 
языке выделяют утвердительные и отрицательные предложения. Среди белорусских 
паремических текстов наиболее представлены утвердительные синтаксические 
конструкции: За вялікую крыўду і чорт спагоніць [1: 159]; І сцены вушы маюць [1: 297]. 
Отрицательные паремические конструкции также выявлены нами в ходе исследования 
белорусских пословиц и поговорок со структурой простого двусоставного предложения: 
Сямёра аднаго не чакаюць [1: 237]; Не ўсякаму зямелька родзіць [1: 111]; Не з вялікага 
балота чорт [1: 300].

Структурная основа любой паремической конструкции, которая соотносится с 
простым двусоставным предложением, чаще всего развивается различными смысловыми 
компонентами, которые выполняют функцию второстепенных членов предложения: І 
вада застаялая гніе [1: 207]; Людзям часам і мурашка здаецца за каня [1: 217]; Усякая 
зязюлька пра сваё кукуе [1: 241]. Нераспространённые паремические предложения, 
которые сотоят только из главных членов, были выявлены в незначительном количестве: 
І чорт літасць мае [1: 91]; Жывы? нажыве? [1: 124]; Навука вочы адчыняе [1: 155].

Необходимо отметить, что двусоставные паремии-предложения осложняются 
различными синтаксическими конструкциями, среди которых нами были выявлены 
следующие: 1) однородные члены предложения: Ядзім хлеб траякі: чорны, белы і 
ніякі [1: 74]; Гаспадарлівы ні сцюжы, ні спёкі не баіцца [1: 100]; 2) сравнительные 
конструкции: Бяда па бядзе, як па нітачцы, ідзе [1: 61]; Кінуў слаўком, як пяром [1: 159]; 
Распусціўся, як старая панчоха [1: 259]; Хлусня, як аліва, выйдзе наверх [1: 305]; 3) 
обособленные обстоятельства: Воўк, не выбіраючы, авечак бярэ [1: 61]; Добры чалавек, 
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параіўшы, не шкадуе [1: 90]; Растуць дзеткі, на лес гледзячы [1: 141]; Не помніць 
карова зімы, дачакаўшы лета [1: 314]; 4) обращения: Дружба, дружба, цяжкая твая 
служба! [1: 90]; Люты, ой, люты, ці добра ногі абуты? [1: 108]; Прыйдзе, тата, і 
наша свята [1: 124]; 5) вводные конструкции: Бывала, і мы навы?перадкі рвалі [1: 150]; 
Здаецца, канае, а людзям хваробу думае [1: 311]. Предложение может осложняться сразу 
несколькими компонентами, но таких белорусских паремий незначительное количество: 
Не пераскочыўшы, крычаў “гоп!” ды схапіў кулю ў лоб [1: 56]. Большинство белорусских 
пословиц и поговорок со структурой простого двусоставного предложения представлено 
неосложнёнными конструкциями: Усе лыкі аднаго лапця [1: 241]; На траўку і жук плюе 
[1: 291]; І сабака па ім не завые [1: 311] и др.

Белорусские паремические предложения, как и любое двусоставное предложение, 
могут употребляться с полным набором необходимых для их членов или с пропуском 
некоторых из них. В языке пословиц и поговорок чаще всего встречаются полные 
паремии-предложения: Ён і сябе раз на год любіць [1: 310]; Яго чэрці і за доўг не бяруць 
[1: 324]. Неполных синтаксических конструкций значительно меньше: Ад нашага таткі 
благія ўзяткі [1: 75]; Салдату і ў полі няволя [1: 80].

Таким образом, наше исследование белорусских пословиыц и поговорок со 
структурой простого двусоставного предложения показало, что почти каждую 
паремию можно рассматривать как самостоятельную синтаксическую единицу со 
своей структурнай арганизацией. Для любой паремии, которая соотносится с простым 
двусоставным предложением, характерны те же категориальные показатели, что и для 
простого предложения однотипного строения.
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НАЗВИ ДАВНІХ НАРОДІВ ФРАНЦІЇ ЯК ДЖЕРЕЛО ВТОРИННОЇ
 НОМІНАЦІЇ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ

  

У статті розглядаються вторинні найменування від давніх французьких етнонімів. 
Основну увагу звернено на спільні риси й напрями їхнього семантичного розвитку.

Ключові слова: етнонім, апелятив, вторинна назва, семантичний розвиток.
 
 0. Питання вторинної номінації не перестає бути актуальним, оскільки мова потребу 

в інноваціях задовольняє не лише за допомогою новоутворених одиниць, а й за рахунок 
використання й переосмислення наявного лексичного фонду. Як джерело вторинних на-
йменувань можуть, як відомо, виступати й етноніми, які шляхом апелятивації набувають 
нових значень й поповнюють різні тематичні групи лексики тої чи тої мови. Пропонова-
на розвідка стосується відетнонімних утворень від назв давніх народів Франції, зокрема 
таких, як Normands ‘нормандці’, Bretons ‘бретонці’, Gascons ‘гасконці’. Вони вибрані як 
найменування трьох етнічних груп досить єдиного сьогодні французького етносу з огля-
ду на значущість їхньої присутності на території давньої Франції й вербалізації цього 
історичного факту у французькому мовному просторі. 

1. 0. Normands ‘нормани’‒ історична спільна назва племен, що заселяли Скандинавію 
у середні віки, скандинавських завойовників (норвежців і данців), що здійснювали набі-
ги у Францію і Європу в ІХ ст. (синонім Vikings ‘вікінги’) і частина яких осіла в сучасній 
Нормандії, на півночі Франції [15: 1160]. Протягом двох століть вони були романізовані. 
Їхні нащадки проживають на території історичної області Нормандія у північно-західній 
Франції, яка відома своєю історією, молочними фермами, яблучними плантаціями. 
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 Назва етносу Normands (Normand, ande прикм. та іменн.) ( XII ст.) походить від се-
редньовічного латинського nortmannus (IX ст.), франсійського *nortmann ‘людина з Пів-
ночі’ [5: 497]. 

 Eтнонім у французькій мові не є однозначним. Його семантика змінювалася у на-
прямі розширення разом з історією території, яка протягом віків називалася Нормандією. 
Так, в епоху Каролінгів та історично Normands – ‘найменування завойовників, вікінгів, 
германських племен, що здійснювали набіги на Захід і частина яких осіла на землях 
сучасної Нормандії’, які й дали назву історичній області. На початку Х ст. Нормандія 
одержала статус герцогства у складі західнофранкського королівства, отже наступне зна-
чення етноніма – ‘той, хто з герцогства Нормандія’ [12: 1248; 15: 1160]. З другої полови-
ни XI ст. герцогство перебувало під владою англійських королів. У 1202 – 1204 територія 
була відвойована Францією і знову увійшла до французьких володінь уже як окрема про-
вінція. Й сучасне Nоrmand означає ‘той, такий, хто проживає або походить з Нормандії’, 
‘хто з французької провінції Нормандія’ [15: 1160; 7: 3584].

1. 1. З часом в процесі семантичної еволюції в системі французької мови етнонім і 
його деривати набувають похідних значень і вживаються як апелятиви. 

Етнонімна лексема набуває значення лінгвоніма, пор. le normand (1220 р.) ‘норман-
ський діалект французької мови; діалект langue d’oїl, яким розмовляють в Нормандії’: 
dialecte normand; lexique, mot normand [20]. 

 До «мовної» семантики належить також похідний від лінгвоніма субстантив nor-
mandisme n. m. ‘манера розмовляти, властива нормандцям’ [12: 1248].

Семантика апелятивних значень, що є предметними найменуваннями, пов’язана з 
артефактами, елементами матеріальної культури та звичаями, що вирізняють той чи той 
етнос серед інших, й реалізується часто в побутовій термінології. У творенні відповід-
них термінів бере участь і етнонім Normand, що тепер уже виступає, як апелятив. Так, 
до сільськогосподарської термінології належать відетнонімні похідні normande n. f ‘вид 
плуга, що використовувався у Фландpії’; дієслівне утворення normander ‘провіювати об-
молочене зерно за допомогою віялки’ [13 (3: 748)]. Normande ‒ це також типографський 
термін, що називає ‘особливий досить жирний шрифт’, характерний для нормандського 
друку [12: 1248].

Відетнонімний прикметник виступає як означення у складі двочленних словосполу-
чень, які утворюють назви реалій, що стосуються різних сфер життя етносу або з ними 
асоціюються: race normande є назвою ‘нормандської породи великої рогатої худоби, мо-
лочної і м’ясної, найважливішої у Франці’ [12: 1248]; сheval normand або просто normand 
s. m. ‘найменування нормандської породи (або окремої тварини) легковагових коней, яку 
розводять в Нормандії’; chien normand ‘різновид мисливського собаки, гончака’ [20]. Ar-
moire normande стосується найменування меблів і означає ‘нормандська шафа, велика 
шафа для білизни з дуба або фруктових дерев з багатим різьбленим декором’ [21]. Вка-
жемо також на архітектурний термін ‘style normand ‘романський стиль, характерний для 
будівель Нормандії, та тих, які нормандці будували в Англії’ [20].

Двокомпонентні сполучення з означенням normand уживаються як кулінарні тер-
міни у назвах страв, традиційних для нормандців (на основі вершків, кальвадосу і 
яблук): sauce normande ‘соус до риби з грибами, яйцями й вершками; соус на основі 
вершків і кальвадосу’[15: 1248]; sole normande ‘риба морський язик запечена в духовці, 
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залита нормандським соусом, оточена смаженими грінками’. Пор. також sole, faisan à la 
normande ‘риба морський язик, фазан по-нормандськи’ [21]. До поширених й уживаних 
у французькій мові належить гастрономічнмй термін trou normand, буквально ‘норманд-
ська діра’, який має значення ‘келишок кальвадосу, який подають між двома стравами 
під час ситної трапези’ [21]. Термін присутній і у виразі faire un trou normand ‘перехили-
ти стаканчик спиртного для апетиту в середині обіду’ (1867 р.), ‘випити (алкоголю) між 
двома стравами’, тобто йдеться про асоціації з уживанням кальвадосу додатково в серед-
ині обіду [14: 758]. Звичай зробити перерву й випити міцного між стравами, щоб відно-
вити апетит запрошених до обіду, є деталлю давньої гастрономічної культури французів, 
досить поширений у різних регіонах Франції, й називався він le coup du milieu ‘ковток 
посередині’. У зв’язку з популярністю нормандців і кальвадосу назва стала витіснятися 
нормандським виразом le trou normand, який поширився й за межами Нормандії, хоч ва-
ріанти алкоголю при цьому могли бути різними: кальвадос, кірш, горілка, коньяк тощо. 
З часом замість чистих міцних напоїв стали пропонувати десерт ‒ яблучне чи лимонне 
сорбе з додаванням алкоголю, що також дістало назву trou normand ‘нормандська дірка’. 
Отже семантика виразу розширилася, а термін набув нового додаткового сучасного га-
строномічного значення, яке можна сформулювати як ‘фруктовий десерт з додаванням 
алкоголю, який подають в середині обіду’.

 Термін trou normand є досить популярним і бере у участь у творенні ергонімів. Так, 
на початку 19 ст. у Франції був створений «Grand Ordre du Trou Normand» («Великий 
орден Нормандської Діри»), сучасна назва « La Confrérie des Сhevaliers du Trou Nor-
mand» («Братство лицарів Нормандської Діри»), до якого входять не лише виробники 
кальвадосу й сидру, а й їхні поціновувачі ‒ відомі шеф-повари, політики, журналісти, 
актори й співаки. Крім комерційних мотивів, братство ставить собі за мету збереження 
й поширення нормандських звичаїв і має свої представництва в багатьох країнах. Про 
популярність і поширеність терміна свідчить і те, що 1953 року вийшов французький 
фільм під назвою «Le Trou Normand», у фільмі ж це найменування ресторану, навколо 
якого розгортається сюжет. Отже, назва викликає відомі асоціації й може привернути 
увагу глядача. Французький гастрономічний термін, до речі, зустрічаємо в українській 
пресі, зокрема у газеті «Український Тиждень» (13. 12. 2018), де він був використаний 
фігурально як назва статті журналіста Юрія Макарова «Нормандська діра», яка стосува-
лася масових протестів у Франції. 

 1. 2. Нормандці французьким мовним контекстом наділяються певними характе-
ристиками, що зумовлює понятійну семантику відетнонімних утворень. Апелятивні 
субстантив і ад’єктив набувають конотативних значень переважно негативно-оцінного 
характеру. Нагадаємо, що йдеться про типову рису еволюції семантики відетнонімної 
лексики. Так, з нормандцями пов’язують такі непривабливі риси характеру, як хитрість, 
спритність, шахрайство та ін. Зокрема, про дуже хитру людину кажуть: С’est un Nor-
mand, c’est un fi n Normand ‘це вишуканий нормандець, справжнісінький нормандець’, 
тобто ‘це людина поворотка й метка, спритник, ловкач’, ‘особа, на яку не можна покла-
стися, якій не можна довіряти’ [13, 3: 748; 2: 917].

 З прикметником normand пов’язане значення ‘лицемірний; притворний’, пор. réc-
onciliation normande ‘лицемірне, фальшиве примирення’ [20]. Прислівниковий зво-
рот répondre en Normand продовжує зазначений смисловий фон і означає ‘відповісти 
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по-нормандськи, дати двозначну, ухильну відповідь’: «Ne soyer à la Cour, si vous voulez 
y plaire, Ni fade adulateur, ni parleur trop sincère, Et tâchez quelquefois de répondre en Nor-
mand». La Font. Fabl. VII, 7. [13: 748]. Про «лицемірство» норманця говорить і вираз: faire 
un trait de Normand ‘зробити меткий хід, вдатися до обману’ [2: 1061]. 

У французькій мові присутні фразеологізми з етнонімом Normand, які підкреслюють 
і розвивають загальний фон конотативної семантики відетнонімного апелятива. Часто 
вони стосуються звичаїв нормандців, реальних чи уявних, способів поведінки. Так, при-
казка Un Normand a son dit et son dédit (‘Нормандцю нічого не вартує порушити слово, 
яке він дав’) говорить про певний звичай в Нормандії й про характеристики його носіїв. 
Французький лінгвіст Eміль Літре, пояснюючи зміст виразу, зазначає, що він походить 
від давнього звичаю в Нормандії, «згідно з яким будь-який контракт є дійсним лише про-
тягом двадцяти чотирьох годин після підписання» [13 (3: 748)]. Нормандець у французь-
кій мовній інтерпретації наділений ще й брехливістю, про що говорить французька при-
казка : Garde (-toi) d’un Gascon ou d’un Normand, l’un hâble trop, l’autre ment (‘Стережись 
гасконця і нормандця, один хвалько, а другий брехун’) [2: 517]. З етнонімною лексемою 
пов’язані й інші образні вирази, зокрема й такі, що говорять про начебто жадібність 
нормандців. Пор. C’est un Normand, il tire tout à lui (‘Це нормандець, він все тягне до 
себе’). Les Normands naissent les doigts crochus (‘Нормандці народжуються з кривими 
пальцями’), очевидно, щоб щось потягти. Додамо також наступну приказку: Quand un 
Normand sort d’une maison et qu’il n’a rien emporté, il croit avoir oublié quelque chose [6, 
215]. Дослівно це можна передати так: ‘Коли нормандець виходить від когось і він нічого 
не виніс, йому здається, що він щось забув’. 

 Негативно-оцінна конотативна семантика апелятивів, приказок і образних виразів 
з етнонімом Normand цілком імовірно є відголосом того історичного факту, що колись, 
у давнину, нормандці прийшли на територію Франції як розбійники, пірати, грабіжни-
ки. Згадаймо давню французьку приказку: Si le Normand n’exerce la piratique en mer, il 
l’exerce en terre (‘Якщо нормандець не займається піратством на морі, він ним займаєть-
ся на суходолі’) [13: 748]. В канадському варіанті французької мови Квебеку етнонім-
на форма Normand й до цього часу збереглася як назва скандинавських піратів, які під 
керівництвом вікінгів у ІX- X ст. здійснювали в Європі численні набіги на узбережжя 
і вздовж річок. (Offi  ce québécois de la langue française, 1984). Не варто забувати й про 
загальну тенденцію наділяти «чужих» негативними характеристиками: «Il y a certaines 
classes de la société que le sort a dévolu aux rieurs. On y a rangé les médecins, les notaires … 
les Normands et les Gascons» (‘Є окремі прошарки суспільства на долю яких випало, щоб 
їх висміювали. До них потрапили лікарі, нотаріуси…нормандці й гасконці’) O. Balzac. 
Du notaire et de l’avoué [26].

2. 0. Французький етнонім Bretons ‘бретонці’ (Breton s.m. ‘бретонець’, Bretonne s. f. 
‘бретонка’) є історичною назвою одного з кельтських народів, бретонців. Лексема за-
свідчена як етнічний субстантив Bretuns в «Пісні про Роланда» (1100 р.) й походить від 
латинського етноніма Britto, -onis, який у класичній латині уживався на позначення одно-
го з кельтських народів Англії, потім жителів континентальної Бретані [18].

 Сучасні представники бретонців проживають на північному заході Франції в про-
вінції Бретань (Bretagne), звідки субстантивне значення етноніма ‘той, та, що живуть в 
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Бретані, чи звідти походять’, та ад’єктивне ‘той, такий, який має відношення чи нале-
жить до стародавньої Бретані чи її мешканців’ [18]. 

 Le breton вживається як лінгвонімний апелятив на позначення мови, якою розмов-
ляють в Нижній Бретані, що належить до бритської підгрупи кельтських мов. Похідне 
від лінгвоніма ‒ bretonnat, -e , adj. (1356 р.) ‘про того, тих, хто говорить по бретонськи, 
зберігає бретонські традиції і мову’: la Bretagne bretonnate ‘частина Бретані, де говорять 
по-бретонськи’; Bretons bretonnats ‒ ‘бретонці, що зберігають бретонські традиції і мову’ 
[12: 229; 15: 194; 1: 140]. 

 2.1.1. Етнонімна лексема у процесі семантичної еволюції у французькій мові набуває 
апелятивних значень, пов’язаних з реаліями, які характерні для бретонців чи мають бре-
тонське походження: птахів, одягу, кулінарних виробів, пор. breton s. m. ‘монета герцогів 
Бретані’; особливий ‘вид сокола’; також ‘біла раковина, якою прикрашали гроти’. Форма 
жіночого роду bretonne n. f. називає ‘капот, жіночий одяг’; також ‘травничка, комахоїдну 
пташку’ [8: 729; 3 (1: 179); 11: 154]. Прикметник breton входить до складу двокомпо-
нентних побутових термінів, що стосуються одягу, тваринництва, кулінарії бретонців: 
chapeau breton (чи просто breton s. m.) ‘шапка з вигнутим піднятим краєм’; cheval breton 
‘порода важких коней, цінується за їхне м’ясо’; bretonne Pie Noire ‘бретонська чорно-
ряба порода корів’; gâteau breton ‘пісочне тістечко з великою кількістю солоного масла 
і яєчних жовтків’ [23]. Вираз arrimer en breton стосувався способу розміщення бочок в 
трюмах кораблів (бретонці моряки) і означав ‘установлювати бочки, ставлячи їх довжи-
ною поперек корабля’ [3: 179]. Не всі наведені апелятиви можна зустріти в сучасних 
лексикографічних джерелах, отже частково вони відносяться до архаїзмів.

2.1.2. У французьких лексикографічних джерелах представлено й іншу словоформу, 
що пов’язана з найменуванням бретонців. Так, у словнику середньофранцузької мови на-
ведено іменник чоловічого роду і прикметник bret (1155р., Wace; від народнолатинського 
*brittus), що означає ‘Breton, бретонець; бретонський’ [10: 75]. На Bret в етнонімному 
значенні ‘Breton’ вказує й французький етимолог А. Доза [5: 109]. Словник давньоф-
ранцузької мови фіксує brete, adj. et n. f. у прикметниковому й субстантивному значенні 
‘бретонська’ (пор. les tours brettes ‘бретонські башти’), ‘бретонка’ (Louis XII appelait Anne 
de Bretagne sa brette moult adorée (‘Луї ХІІ називав Анну Бретанську своєю найулюбле-
нішою бретонкою’). [8, 1: 728].

 Від brette, форми жіночого роду прикметника bret ‘breton’ ‘бретонський’, походить, 
як уважає автор «Словника давньофранцузької мови», апелятивна лексема brette, n. f. 
(XVI ст., Chron. Bordelaise) [9: 77], яка відома як застаріле й історичне слово у значен-
ні ‘стародавня шпага, довга і вузька’ [15: 194; 10: 75; 9: 77]. Думку про «бретонську» 
мотивацію лексеми підтримують також відомий французький етимолог А. Доза та по-
важне лексикографічне джерело Grand Larousse de la langue française, де brette – ‘давня 
довга шпага, як у бретонців (à la bretonne)’; ‘шпага з Бретані, бретонська шпага (‘épée de 
Bretagne’)’ [5: 109; 7 (1: 505)]. 

 Від апелятивної словоформи у значенні ‘ шпага, шпага з Бретані’ утворюються 
похідні, мотивовані уже не етнічним семантичним компонентом, а предметним, пор.: 
breton n. m. ‘учитель фехтування’; також ‘секундант, свідок того, хто б’ється на дуєлі’; 
bretteur n. m., adj. (1653 р.) ‘той, такий, хто любить битися на шпагах, дуелянт’ [8 (1: 730); 
4 (1: 478)]. Останній дериват набуває переносних значень, розширює свою значеннєву 
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структуру в напрямку найменування певних поведінкових характеристик особистості, а 
саме ‘забіяка, суперечник’, також ‘хвалько, фанфарон’ [15:194; 1: 453; 5: 109]. Зазначене 
семантичне спрямування продовжують дієслівні похідні, вказуючи на дію чи, у пере-
носному значенні, на певний стан, пор.bretter v. int. 1) ‘битися на шпагах’, також ‘гаряче 
сперечатися; шукати сварки’; 2) ‘ловити гав, тинятися, тинятися без діла’; ‘вишукува-
ти, вивідувати’: Qu’est-ce que tu brettes ici?. Етимологічне значення дієслова – ‘грати 
шпагою’ [25]. Апелятив розвиває вказану «суперечливу» семантику і в інших варіантах 
французької мови – в бельгійському варіанті brette n. f. вживається у значенні ‘суперечка, 
сварка’ [1: 140].

 В одній словниковій статті поруч із brette ‘шпага; шпага з Бретані’ французькі лек-
сикографічні джерела наводять лексему brette n. f. як будівельний термін, що називає 
‘знаряддя каменяра з зубцями спереду’; ‘інструмент каменяра для вирівнювання, шліх-
тування грубої зовнішньої штукатурки’; ‘зубатку каменяра’ [12: 229; 7 (1: 505); 1: 140]. 
Семантично обидві лексеми об’єднує ознака ‘гострого предмета’; ‘предмета, що може 
порізати, подряпати чи залишити слід’. Сюди ж належать похідні будівельні терміни 
brettée n. f. ‘зубчате знаряддя’, bretture техн. ‘зубці, зубчики, насічки у молотка, кирки’; 
‘риски, що залишає скульптор в роботі’; brettelure n. f. техн. ‘риски, зроблені зубчатим 
долотом’; brettellement n. m. архіт. ‘фігурна, набросна штукатурка, набризг’ [3 (1: 179)]. 
Від будівельного терміна brette походять дієслова bretter, bretteller ‘насікати, нарізати зуб-
чатим знаряддям’; ‘насікати, тесати камінь, насікати лінії; робити матовим’ [15: 194; 1: 
140]. 

Давньофранцузьку лексему bretèche n. f. (1155 р.) уважають продовженням латин-
ського відетнонімного апелятива *brittisca ‘fortifi cation bretonne, бретонське укріплення’ 
(пізня латина, від brittus ‘breton’) [5: 109]. Слово належить до історичної лексики, яка 
стосується архітектури військових і цивільних споруд, пор. bretèche – ‘захисна споруда, 
галерея з бійницями, покрита дахом, і яка виступає над стіною’[9: 77]; ‘елемент укрі-
плення, зубчата частина стіни фортеці’ [10: 75]; іст.‘навісна бійниця, що виступає’ [1: 
140]. В цивільній архітектурній термінології лексема означає ‘ложа, балкон на фасаді 
будинку, що слугує за трибуну’ [9: 77]; іст. ‘балкон на фасаді ратуші, звідки робили 
офіційні оголошення’ [7 (1: 505)]; ‘вид лоджіі, балкону в цивільній архітектурі’ [15: 194]; 
також архіт. ‘вишка, дерев’яна невеличка вежа’ [3 (1: 179)]. Окремі джерела наводять 
апелятив як морський військовий архітектурний термін, пор. bretèche ‘укріплений верх 
стародавніх військових кораблів’ [12: 229]. Від субстантива bretèche n. f. утворене дав-
ньофранцузьке дієслово breteschier, bretescher v. tr. (XII-XIII ст.) що означає ‘garnir de 
bretesches, fortifi er’ (очевидно ‘укріпити бійницями’): Par batiaux qu’ils avoient fait arm-
er et breteskié (XIV ст., Froiss.). Дієслівну форму зафіксовано і в переносному значенні 
‘enchaîner’ (‘прив’язати, ув’язнити’): Jhesus … Est prins, lyé et bretecqué. (XVст., Greban.). 
[9: 77; 10 : 75]. Ймовірно, йдеться про асоціацію «сховати за мурами фортеці». Лексема 
bretèche відома і як термін геральдики у значенні ‘зубець’ [7(1: 505)].

 2. 2. Від етноніма Breton утворено низку апелятивів з негативним значеннєвим за-
барвленням. Так, джерелом утворення занижено оцінної лексики стали похідні від лінг-
воніма le breton. Cловник давньофранцузької мови наводить дієсліво bretonner у зна-
ченні ‘заїкатися, запинатися; невиразно бурмотіти’, ‘говорити нерозбірливо’ [8 (1: 728)], 
семантика якого, асоціюється зі сприйняттям французами мови бретонців, або їхньої 
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манери розмовляти. До лінгвонімного семантичного плану належить і апелятив breton 
n. m. у значенні ‘гик, ікання; відрижка’, тобто йдеться про давню гіпертрофовану асоціа-
цію переважно романізованих французів з тим, як говорять бретонці, з мовою бретонців, 
кельтською й «чужою» . Порівняймо також breton ‘заїка’ у мові середньофранцузького 
періоду [18]. Етнонімну словоформу brete n. f. ‘бретонка’ було відмічено також у не-
гативно- оцінному значенні ‘дурна, нерозумна’ [8 (1: 728)]. Dictionnaire d’argo наводить 
лексему breton n.m. у значенні ‘larron, type d’escroc; type de criminel’(‘розбійник, грабіж-
ник, шахрай; злодій’) й пояснює відповідну семантику тим, що бретонців уважали за 
крадіїв і грабіжників із-за асоціації з «routiers breton», військовими найманцями середніх 
віків (часто бретонцями), що були організовані в групи на певних територіях, маршру-
тах, й , крім військової справи, займалися грабежем. Особливою жорстокість вони від-
значилися в сільській місцевості, також у Бретані, під час Столітньої війни між Англією 
і Францією [22: 17]. (Сучасний ергонім «Les Routiers Bretons» є найменуванням великої 
французької логістичної компанії, що займається автомобільними перевезеннями. Назва 
є такою, що цілком може привернути увагу споживача з огляду на відомі культурно-іс-
торичні асоціації). 

Доповнюють мовний образ бретонця й підтверджують семантику апелятива breton 
фразеологізми, приказки, прислів’я, образні вирази з етнонімом. Пор. Qui fi t Breton fi t lar-
ron. (‘Що Бретонець, то розбійник’); Ni gras poussin ni sage Breton. (‘Курча не може бути 
жирним, а Бретонець мудрим’); Il n’y a pas de poulet gras ni de Breton savant (Не буває 
жирних курчат і учених Бретонців) (ХІІІ ст.) [6: 53]. Tour de Breton - ‘mauvais tour, procédé 
nuisible’ (‘погана вихідка, витівка, шкідлива; поганий вчинок’) ; образний вираз faire faire 
le saut de Breton вживається у значенні ‘розрушити чиїсь плани [2 : 171], можливо, тут 
присутня асоціація з начебто поганим характером бретонців. 

Відзначимо також й позитивну семантику фразеологізма з обговорюваним етноні-
мом: Jamais Breton ne fi t trahison ( ‘Бретонець ніколи не зрадив’). «Мужність бретонців 
легендарна, як і їх обережність» – коментує приказку Ж.-І. Дурнон [6: 53]. 

Зауважимо, що утворення негативно забарвленої лексики, яка нібито «характеризує» 
бретонців, належить до часів, коли Бретань була автономною, або боролася за свою неза-
лежність. В сучасних лексикографічних джерелах негативно-оцінні значення апелятивів 
breton, bret (brette) не наведені. Що ж стосується начебто «не надто учених бретонців», 
про що згадують окремі фразеологізми, варто зазначити, що рівень освіченості в сучас-
ній Бретані перевищує середньофранцузький. Йдуть у минуле й стереотипи сприйняття 
французами бретонців, оскільки вони є невід’ємною частиною французької політичної 
нації.

 3. Етнонім Gascons, Gascon, onne adj. et n. походить від народної латини *Wasco, 
-onis, класичне латинське Vasco; 1622 р. Назва пов’язана з басками (латинське vasconi, 
звідки Vasconia, фр. Gascogne), які перемістилися з Піренеїв у VI ст. і поселилися на те-
риторії сучасної французької провінції Гасконь – історичної старовинної області на пів-
денному заході Франції. Сучасне значення лексеми – ‘той, такий, що з Гасконі, давньої 
французької провінції’ [12: 819; 15: 722]. 

 Як і багато етнонімних найменувань, лексема уживається як лінгвонім, писемна фік-
сація якого давніша, ніж власне етноніма: le gascon (з 1360 р.) означає ‘діалект d’oc, на 
якому розмовляють в Гасконі’, звідки gasconisme n. m. (1584) ‘вираз, вимова, властиві 
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гасконському діалекту’. Досить поширеним є дієслово gasconner (1838 р.) ‘розмовляти 
з гасконським акцентом’, тобто ‘вимовляти німі “е” і озвучувати кінцеві приголосні, які 
зазвичай у французькій мові не вимовляються’[12:819]. 

 Етнонім утворює апелятиви, фігурує у найменуваннях порід тварин: собак гончаків 
(grand gascon saintongeais, petit gascon saintongeais, anglo-gascon saintongeais), великої ро-
гатої худоби (bœuf gascon, race gasconne ‘порода великої рогатої худоби з регіону Жер, з 
сірою шерстю, квадратною головою, дуже затребувана для роботи на землі’) [19].

 Давній етнонім Gascon виявляє продуктивність у творенні похідних, які стосуються 
рис характеру чи особливостей поведінки, якими французький мовний контекст наділяє 
гасконців. Так, gascon n. m. вживається як апелятив у переносному значенні (XVII ст.) 
‘той, такий, хто має риси характеру, як у гасконців’, а саме ‘хвалько, фанфарон; балакун; 
брехун’ [15: 772]; ‘людина спритна і метка’ [12: 819]. Суфіксальний іменний дериват 
gasconnade, n. f. (кінець XVI ст.) має значення ‘вихваляння, похваляння, хвалькуватість’. 
Дієслівна форма gasconner v. intr. (1660 р.) продовжує вказану вище семантику і означає 
‘вихвалятися, похвалятися’ [12: 819]; ‘брехати, обманювати’ [11: 528]. Словники давньо- 
та середньофранцузької мови згадують також про gasconner у значенні ‘красти; позбав-
ляти; приховувати’ [9: 317; 10: 322]. 

 У французькій мові зафіксовано метафоричні вирази з давнім етнонімом Gascon: 
hâblué comme un Gascon ‘хвалькуватий як гасконець’; histoire de Gascon (‘історія, роз-
повідь гасконця, побрехеньки’); agir en (faire le) Gascon (‘діяти, поводитися як гаско-
нець’, тобто ‘похвалятися, вихвалятися’). Faire la lessive de (du) Gascon (‘зробити прання 
по-гасконськи’) вживвається у значенні ‘надягати брудну білизну навиворіт’, або ж ‘на-
пустити пороху в очі’ [2: 517]. Прислівниковий зворот en gascon має значення ‘ловким 
ходом’, ‘спритно, метко: Se tirer en Gascon d’une situation délicate (‘Вийти по-гасконськи 
з делікатної ситуації’). Вираз une off re de Gascon ‘прорпозиція по-гасконськи’, означає 
‘несерйозна пропозиція’ [12: 819], une promesse de Gascon ‘обіцянка, яку не можна ви-
конати’. Приказка Garde(-toi) d’un Gascon ou d’un Normand, l’un hâble trop, l’autre ment 
(‘Стережись гасконця і нормандця, один хвалько, а другий брехун’) також підкреслює 
усталене значення етнонімного апелятива ‘хвалько, хвалькуватий’ [15: 722].

 Конотативні значення етнонімної апелятивної лекксики далекі від того, щоб відбива-
ти об’єктивні характеристики представника того чи того етнічного, регіонального колек-
тиву, зокрема й гасконців. Певні емоційні нашарування можуть бути спричинені різними 
факторами ‒ історичними, географічними, соціальними. За гасконцем у французькому 
соціумі з давніх часів закріплене імпліцитне значення «провінціал»: « … la personnalité 
des Gascons n’est pas celle des habitants de la capital» (‘Гасконці не люди столиці’) [26]. 
Тому він, гасконець, начебто, смішний, брехун і хвалько. Певний період гасконці займа-
ли вважливі посади при французькому дворі, служили в королівської гвардії, ще й тому 
були об’єктом ревнощів, заздрості, також насмішок жителів столиці [Ibid.]. Слушно буде 
процитувати й відому французьку письменницю Жорж Санд щодо «провінційності» гас-
конців: «Les Gascons sont de très-excellentes gens, pas plus menteurs, pas plus vantards que 
les autres provinciaux, qui le sont tous un peu. Ils ont de l’esprit, peu d’instruction, beaucoup 
de paresse, de la bonté, de la libéralité, du cœur et du courage. S , Hist. vie, t. 4, 1855, p. 
29. («Гасконці ‒ дуже чудові люди, не більш брехливі, не більш хвалькуваті, ніж інші 
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провінціали, які всі трохи такі. У них є дотепність, мало освіченості, багато ліні, добро-
ти, ліберальності, серця та мужності». Sand, Hist. vie, t. 4, 1855, р. 29. [19]. 

 1‒3. Вторинні лексичні утворення від етнонімів Normands, Bretons, Gascons є як 
предметними найменуваннями (назвами тварин, орнітонімами, сільськогосподарськими, 
архітектурними, будівельними, гастрономічними термінами), так і понятійними (nor-
mandisme n. m. ‘манера розмовляти, властива нормандцям’; brette ‘суперечка, сварка’ 
тощо). Вони детерміновані культурними, історичними, географічними чинниками.

 Досліджувані апелятиви розвивають свою семантику й у напрямку найменувань рис 
характеру, особливостей поведінки чи звичок, якими наділяють представників того чи 
того етносу. Головним чином, йдеться про вербалізацію асоціацій, пов’язаних із поняття-
ми «завойовники» (Normands), «чужинці, кельти, розбійники» (Bretons), «провінціали» 
(Gascons) на тлі реалізації ментальної опозиції «свій ‒ чужий» на рівні відповідної тема-
тичної групи лексики, що й визначає негативно-оцінний значеннєвий фон відетнонімних 
конотативних утворень. 
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 В статье рассматриваются вторичные наименования от давних французских 
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БУТТЯ В КУЛЬТУРІ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

У статті проблема мовної особистості розглядається як її буття в культурі філо-
софсько-культурологічних інтерпретацій: філософії діалогу, феноменології, онтолого-
екзистенціалізму.

Ключові слова: Мовна особистість, людина культури, буття в культурі, діалог, кон-
тинуальна цілісність, суб’єкт, об’єкт.

Сьогодні всі проблеми культури (і, зокрема, буття людини в культурі) постають цен-
тральними не тільки у художній практиці, як це було раніше, а в усіх сферах діяльності 
людини, у сенсі її креативної само-діяльності.

Поняття особистості, і, зокрема мовної особистості, одне з найбільш суперечливих 
і складних для визначення у сучасному гуманітарному знанні. Зважаючи на інтеграль-
ний характер цього поняття, його дослідження розгортаються передусім з акцентом на 
першому смисловому компоненті – мовна – у напрямку мовознавчих дисциплін з між-
дисциплінарним характером (психолінгвістики, стилістики художнього мовлення, кому-
нікативної лінгвістики, лінгвокультурології, лінгвоперсонології тощо). Другий не менш 
значущий компонент – особистість – розкривається через поняття загальної психології, 
через розкриття різних структурних рівнів особистості (індивід, особистість, індивіду-
альність). Сьогодні обсяг цього поняття розширюється шляхом вмотивованого долучен-
ня до нього ще декількох рівнів особистості, які вказують на певну вищу стадію його 
розвитку – особистість як носій свідомості і як суб’єкт діяльності, що виробляє мате-
ріальні і духовні цінності. Проте слід розуміти, що з огляду на універсальність поняття 
(його належності до універсалій), єдиного, загальновизнаного визначення особистості 
й, зокрема, мовної особистості, не може бути. Шлях оптимального неявного визначення 
мовної особистості, на наше переконання, лежить у площині антропоцентричного під-
ходу, який може сфокусувати підстави для розуміння цілісності і універсальної сутності 
досліджуваного феномена. 

Мета статті: розглянути поняття мовної особистості в контексті різних філософсько-
культурологічних інтерпретацій у своїй континуальній цілісності як людини культури, 
яка перебуває в культурі і творить її зі свого унікального буття.

Антропоцентричний підхід до питання мовної особистості у сучасній інтерпретації 
закономірно обумовлюється впливами певних напрямів у філософії, зокрема, діалогічної 
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філософії, філософії феноменології, а на її ґрунті нової онтології та екзистенціалізму. 
Філософія діалогу в мовній особистості через висловлювання (основна одиниця діа-
логу) забезпечує її радіальну екстраполяцію на різні сфери буття – культуру (як код 
до розуміння у сфері міжкультурної комунікації, соціальний простір (макро- і мікро-
соціальні взаємини між партнерами), психологію, оскільки онтогенетично пов’язане з 
внутрішнім мовленням, відкарбовується на його структурі і функціонуванні, а відтак на 
свідомості загалом. Та власне і свідомість є нічим іншим як внутрішнім діалогом. Адже 
зміст, що надходить до свідомості, перед тим, як стати іманентною часткою особистості, 
«обговорюється» в ній. Фундаментальною особливістю мовної особистості, яка, за 
своїми інтелектуальними ознаками тяжіє до аксіологізації коґнітивних процесів, а 
відтак – до прагматичного рівня інтерпретації комунікативних зусиль, полягає в тому, що 
вона сама актуалізує діалог, моделює в ньому свою індивідуальну концептуальну карти-
ну світу (в якій в різних пропорціях поєднується і філософська, і міфологічна, і науково-
обґрунтована картина світу), яка за своєю сутністю не може не бути діалогічною. 

Діалог як універсальна смислотвірна категорія став предметом багатьох аналі-
тичних естетико-філософських студій (М.Бубер, Ю.Габермас, Е.Левінас, М.Бахтін, 
Ю.Лотман та ін.). 

 Актуальність проблемних ситуацій, створюваних діалогом у комунікативному дис-
курсі, обґрунтовується тим, що діалог стає виразником найглибинніших, часто прича-
єних смислів концептуальної картини світу, створюваної мовною особистістю, а вони 
народжуються, зазвичай, на перетині площин різних свідомостей, на перетині взаємо-
проникнення різних сутностей і смислів. Якщо, приміром, у традиційному класичному 
світогляді діалог насамперед є віддзеркаленням реальної дійсності, через нього роз-
криваються характерні, соціально-типові її риси, то у некласичному дискурсі акцент 
зміщується в бік логізованого міркування, просування думки, її постійному осмисленні 
та поглибленні, – і тому діалогічне мислення актуалізується у формі розумового, інте-
лектуального зіткнення. 

Діалогічність мовної особистості в різних своїх модифікаціях (від відкрито по-
лемічних до суто комунікативних) завжди є неод’ємною властивістю філософського 
дискурсу, хоч якою б метою він обумовлювався. Платонівська форма діалогу працює на 
розширення ментального простору співбесідника, це своєрідний спосіб сформувати чи 
вибудувати світ цінностей через певні фази руху думки шляхом проговорювання про-
блеми «живим словом», розгорнутим до співрозмовника. Сократівські особливості діа-
логічного спілкування, полягають у специфічному методі експлікації змісту понять роз-
гортанням «філософування» з будь-якого приводу і подальшим виходом на ориґінальні 
умовисновки. 

Як уже зауважувалося, проблему «діалогового слова» у філософсько-естетичному, 
культурологічному аспекті розглядав М.Бахтін, пов’язуючи її з проблемою розуміння, 
що є бажаним результатом будь-якого комунікативного дійства. «Діалогове слово» 
М.Бахтіна в процесі розуміння стало універсальним принципом в гуманітарному зна-
нні. Процес розуміння передбачає коловоротну проекцію комунікації. З одного боку, 
один співбесідник як мовна особистість, створюючи власний комунікативний текст, 
вступає з ним у «діалогічні взаємини», стаючи стосовно свого дискурсу реципієнтом, з 
іншого – другий співбесідник як мовна особистість також вступає з ним у «діалогічні 
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взаємини», стаючи інтерпретатором його висловлювань. Діалогічним розуміння відбу-
деться лише тоді, коли «інакшість» дискурсу буде інтелектуально засвоєною і виправ-
даною щодо очікувань реципієнта. Діалогічна активність розуміння [1, 383], зазвичай 
позиціонується як евристичний метод в інтерпретації вербальних висловлювань. І хоча 
діалогічна комунікація істотно видозмінилася, збагатилася екзистенційним дискурсом 
(баченням себе «збоку», «ззовні», метаморфозою власного «Я», яке часто перетворю-
ється на об’єкт), ускладнився новими структурно-смисловими компонентами, все ж 
він (навіть у трансцендентних формах філософування) залишився типом діалогічного 
спілкування, підтверджуючи думку, що діалогізм – це «проникнення багатоманітності 
життя в упорядковуючу форму діалогу». У мовній особистості як феномену культури 
особистість може розглядатися як суб’єкт, для якого мовний дискурс постає істинно 
творчим, де проявляється «вільне одкровення особистості»: смисл дискурсу в тому, що 
він має причетність до аксіології, до вічних цінностей, до основних категорій етики і 
естетики – істини, правди, краси, добра (функція пов’язана з пам’яттю культури)[4, 1, 
146 ]. Діалогічна філософія проблему мовної особистості розглядає, спираючись пере-
довсім на комунікативну і мислетвірну функцію мови.

У трансцендентальній філософії комунікативна і мислетвірні функції мови мовної 
особистості набувають специфічних властивостей, які занурюють особистість у конти-
нуальну цілісність світу, стираючи грань між суб’єктом і об’єктом, акцентуючи лише 
інтенції суб’єкта та його екзистенційні стани. Мовна особистість як носій мови вербаль-
ними і невербальними засобами матеріалізує інтенції і екзистенційні стани, і подібним 
чином відтворює феномен особистості. І саме така парадигма феномену особистості, 
актуалізована як мовна особистість, постає феноменом культури.

Діалог у трансцендентальній філософії – це не діалог двох культур, не діалог двох 
мовних особистостей, це діалог екзистенціального «Я» зі знеособленим «Воно» світу, 
який вивершується «розчиненням» екзистенціального «Я» в континуальній ціліснос-
ті світу, культури. Феноменологія (Е.Гуссерль, М.Гайдеґер, М.Шелер, Р.Інгарден та 
ін.) позиціюється в широкому загальногуманітарному сенсі як принцип філософсько-
го підходу до дійсності, в якому функція самовираження і мислетвірна функція мови 
превалюють. Основна ідея феноменології – нередукованість свідомості, буття, людини 
і предметного світу. Така «чиста свідомість» стирає межі між суб’єктом і об’єктом, а 
предметний світ, явища сприймаються нею тільки у вигляді їх сутностей (ейдосів), тоб-
то феноменів. Розглядається феномен, виходячи з самого феномену, поза контекстом, 
факти поза свідомістю не беруться до уваги, акцентуються лише чуттєво сприйнятні 
характеристики. Приміром, для Е.Гуссерля, засновника феноменології, світ постає ко-
релятом свідомості, і має значення лише як феномен свідомості. Філософ залучає до 
наукового вжитку поняття редукції, що визначається як рефлективний акт свідомості, 
спрямований на виявлення «чистої свідомості» як «посутньої сутності» свідомості, як 
неупередженої свідомості, очищеної від нав’язаних їй ззовні схем, догм тощо. Рефлек-
тивний акт свідомості – редукція, скерована на предмет: немає об’єкта без суб’єкта [3, 
125–126 ]. Конституювання предмета свідомістю – ключовий момент у феноменології, 
який визначається як інтенційність. Під інтенційністю слід розуміти «властивість пере-
живання «бути свідомістю про щось» [3, 184]. Ставлення до предметності – найістотніша 
риса свідомості, адже «сприйняття є сприйняттям чогось, скажімо, речі, судження є 
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судження про певний стан справ, оцінювання – оцінювання якоїсь ціннісної ситуації...» 
[3, 184]. Мовна свідомість, а відтак мовна особистість у феноменологія фіксує і омовлює 
процедуру духовного споглядання, в якій вдається вхопити в переживанні щось таке, 
що залишається прихованим поза нею» [7, 198]. «Пережите і споглянуте дається тільки 
в самому акті переживання і спогляданні, воно являє себе в ньому, і тільки в ньому» [7, 
201]. Акт переживання, звичайно ж, корелює зі світом, людським досвідом, «будь-яка 
даність ґрунтується на досвіді», але ж і «будь-який вид «досвіду» чогось веде до будь-
якої даності», тобто у феноменології має місце «повне духовне переживання, яке наявне 
вже в актах інтенції, в різноманітних видах «свідомості про щось», а не тільки в уявлен-
нях про предмети» [7, 205]. Феноменологічний підхід, якщо говорити загалом про засто-
сування його до процедури розуміння та інтерпретації мовної особистості, розгортає її не 
за матеріальним носієм, а за структурою «інтенційно» витвореного духовного образу, за-
галом мистецтво слова розглядає як форму духовного буття. Феноменологію «цікавить» 
лише світ інтенційних предметів, і сам дискурс (створений «інтенційно») як спосіб і 
водночас як сутність буття. «Чисте сприйняття» Е.Гуссерля напряму не пов’язувалося з 
інтерпретацією, проте розширювало горизонт «споглядання», уточнювало і конкретизу-
вало його. 

На ґрунті феноменології виникло багато так званих антропоцентричних спрямувань 
дослідження вербальних дискурсів, пов’язаних з мовною особистістю. М.Гайдеґер, ав-
тор «нової онтології», приміром, започаткував феноменолого-екзистенціалістський варі-
ант підходу до буття людини, в якому основними поняттями стали інтуїтивні викладки 
своїх інтенцій, а поняття «чистої свідомості» трансформувалося в «екзистенційний потік 
свідомості» в «чистому» ірраціональному сенсі [6, 231–234], який осяюється онтологіч-
ним смислом. М. Гайдеґер, «скасувавши» суб’єкт, межі між Я і світом, здійснив десуб-
станційний «переворот», замість суб’єкта і об’єкта рефлексія починає спрямовуватися на 
плинні процеси, стани. Ірраціональні ідеї М. Гайдеґера багато в чому корелюють з ідея-
ми «філософії життя» і екзистенціалізму. Екзистенціалісти розчинили і об’єкт і суб’єкт 
у континуальному плинному потоці життя чи так званих екзистенційних станах, які 
проголошуються в цих підходах як єдино істинні щодо людського буття стани-смисли, 
які становлять субстаційну суть мовної особистості. І німецькі (М. Гайдеґер, К. Ясперс, 
Е. Штайґер) і французькі (Ж. П. Сартр, Е. Дюфренн, М. Мерло-Понті) екзистенціалісти 
основним принципом підходу до мовної особистості як людини, що репрезентує доско-
нале вираження свого екзистенційного стану. 

Людина, отже, як мовна особистість, самим фактом свого існування здійснює он-
тологічно-естетичну функцію, постаючи феноменом, який зупиняє пізнання на самому 
собі, іґноруючи будь-яку каузальність, будь-який зв’язок з реальністю. Феноменологіч-
ний метод «залаковує» не тільки дійсність, яка існує поза свідомістю, а й суб’єктивну 
реальність мовної особистості метою наближення до чистої (трансцендентної) свідомос-
ті і чистого феномену (сутності) [Див про це: 5, 286]. Тобто феноменологічний підхід, 
спираючись переважно на функцію самовираження і мислетвірну функцію мови у бутті 
мовної особистості (носія свідомості, творчого мислення, екзистенцій них станів) роз-
глядає як буття, в якому якнайглибше віддзеркалюється індивідуальна природа мовної 
особистості.
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Визначальною підставою для буття в культурі мовної особистості має бути розуміння 
того, що мовна особистість у будь-якій філософській парадигмі – це передовсім людина 
культури. Кого ж можна назвати людиною культури? Тривалий час вважалося, що це – 
освічена людина, висококваліфікований фахівець в певній науковій, професійній галузі, 
своєрідний лінгвокультурний типаж. І досі освіченість залишається особливим марке-
ром у дослідженні поняття мовна особистість (мовна особистість лікаря, юриста, політи-
ка тощо). Проте сьогодні, коли будь-яке знання на раз добувається з інтернетних джерел, 
змінюються підстави для обґрунтування певних субстанційних ознак людини культури 
(відтак – і мовної особистості). І вони відкриваються в інших гуманітарних сферах – пе-
редовсім філософії, культурі і цивілізаційних процесах (про що йшлося вище). А понят-
тя «освічена людина» слід розглядати в загальнонауковому і фаховому сенсі, воно багато 
в чому корелює з поняттям людина культури, проте не є йому тотожним.

Оскільки поняття людини культури і мовної особистості набувають в сучасному на-
уковому дискурсі «персоніфікованого» характеру, то кожна людина культури постає як 
індивідуальний тип культури, кожна мовна особистість – як індивідуальний тип мовної 
особистості. Мовна особистість всотує всі культури, які одночасно співіснують в тепе-
рішньому часі і просторі. Всі культури сприймаються мовною особистістю через мову. 
Своєю чергою культура формує особистість, причому до процесу формування долуча-
ється вся попередня культура – і рідна, і друга, і зарубіжна, засвоєна індивідуумом через 
рідну, другу, іноземні мови як індивідуальна культура, і омовлена індивідуальним типом 
мовної особистості. Усі значення слова у цих процесах постають не безпосередньо, як 
відношення мовного знака з предметом, що його він позначає, а як сиґніфікат (узагальне-
ний, абстрактний образ в уяві), своєрідний предмет думки, зміст, з яким співвідноситься 
дана мовна одиниця. Таким чином, буття в культурі – це форма буття в образі. Це худож-
ньо-світоглядна система уявлень, духовних перетворень індивідуума, яка в процесі інте-
лектуальних, образних зіткнень, взаємодій, поєднань формує унікальну мовну особис-
тість. Культуролог В. Біблер, який досліджує специфіку внутрішнього («мисленнєвого») 
діалогу, як своєрідну форму суб’єктивності, тлумачить її не в інтерпретаційно-логічному 
сенсі, а в «духовному». Суб’єктивність він розглядає як «духовний зір людини, який 
дозволяє їй стати відповідальною за початок і кінець історії», як вагомий культуротвор-
чий чинник, як творення і розуміння водночас і культури, і творення, і розуміння себе 
в культурі. Висунувши ідею самодетермінації культури, згідно з чим культура пронизує 
буття людини, її діяльність, що в певному сенсі і є суб’єктивним її баченням: я втягуюсь 
в культуротворчість, у спілкування, а існуюча поза мною культура постає актом само-
детермінації, і я засвоюю її, опредмечую у своїй культуротворчій діяльності. Здійсню-
вати акт самодетермінації допомагає «духовний зір» – гранями якого є теж культурна 
складова – моя відповідальність, моя глибинність, моя інтелектуальність, моя мовна 
вираженість. Тобто «суб’єктивність» у процесі розуміння й інтерпретації культури, за 
В.Біблером, це глибинна, відповідальна «включеність» індивіда, носія культуротворчої 
діяльності в саме тіло культури. Культура для В.Біблера – це форма буття, форма діалогу. 
Але культура – це і творення себе і світу, «винайдення світу «вперше», форма самодетер-
мінації індивіда способом вільного вирішення і перевирішення своєї долі» [2, 289–290].

Отже, мовна особистість актуалізується у своїй континуальній цілісності тільки як 
людина культури, яка перебуває в культурі і яка творить її зі свого унікального буття.
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БЫТИЕ В КУЛЬТУРЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 
В статье проблема языковой личности рассматривается как ее бытие в культу-

ре философско-культурологических течений: философии диалога, феноменологии, 
онтолого-экзистенциализма.

Ключевые слова: Языковая личность, человек культуры, бытие в культуре, диалог, 
континуальная целостность, субъект, объект.

In the article, the problem of linguistic personality is rooted in the culture is considered 
as its being in the culture of philosophical and cultural currents: the philosophy of dialogue, 
phenomenology, ontological existentialism

Key words: Language personality, man of culture, being in culture, dialogue, continual 
integrity, subject, object
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ПОЕТИЧНИЙ КОНЦЕПТ «ЗЕМЛЯ»У МОВНО-ОБРАЗНИХ СИСТЕМАХ 
ПОЕТІВ СУЧАСНОЇ УМАНЩИНИ

У статті розглядаються методики аналізу концепту «земля» дослідниками 
поетичної концептології, визначаються характерні ознаки концептуального ядра. 
Досліджується сутність концепту «земля», який є одним із ключових у мовотворчості 
поетів сучасної Уманщини, визначаються особливості його вираження та семантичне 
наповнення.

Ключові слова: концепт, лексема, поетичний текст, мовотворчість.

На сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки поетична мовавсе активніше стає 
об’єктом спеціальних наукових досліджень мовознавців, так як поєднує в собі індивіду-
альне авторське розуміння та філософське осмислення сутності буття.

Оскільки мовотворчість поетів сучасної Уманщини залишається маловивченою, 
тому вважаємо актуальним дослідити особливості вираження ключових концептів в іді-
олектах Григорія Савчука, Марини Павленко та Петра Поліщука, які представляють по-
етичну самобутність цього регіону Черкащини. Метою статті є вивчення особливостей 
вербалізації концепту «земля» у поетичній мові вказаних митців, опис лексичних оди-
ниць, які репрезентують зміст цього концепту, з’ясування їх семантичного наповнення.

Відомо, що основу національної картини світу становлять концепти природних 
стихій – земля, вода, вогонь, повітря, які є першоелементи буття і визначають сутність 
світобудови.  

У вітчизняному мовознавстві осмислення концепту «земля» представлене у 
дослідженнях І.В. Гайдаєнко, К.Ю. Голобородька, С.Я. Єрмоленко, Н.О. Лисенко, 
О.А. Павлушенко, М.І. Пентилюк, О.В. Слюніної, О.С. Таран, С.В. Форманової, 
С.А. Шуляк та інших лінгвістів.

Дослідники поетичної концептології, розглядаючи окремі концепти, в основному до-
тримуються класичної методології й методики аналізу характерних ознак концептуаль-
ного ядра, хоч і наголошують на важливості власних спостережень, іноді вважаючи їх 
чи не найважливішими. Так І. В. Гайдаєнко та М. І. Пентилюк зазначають, що лексема 
«земля» у різних контекстах набуває різноманітних смислових відтінків, часом яскраво 
виражених, а часом завуальованих [10, с. 138].

К.Ю. Голобородько не безпідставно вважає землю класичним місцем, у якому роз-
гортаються події, що висвітлюють поєднання особистої долі з долею народу через ідею 
фатуму [2, с. 76].

На думку С.Я. Єрмоленко, словникове смислове наповнення лексеми «земля» в 
художніх текстах стає зрозумілішим при врахуванні індивідуальних авторських асоціацій 
[6, с. 227].
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Цікавими вважаємо також спостереження С. А. Шуляк, яка переконливо аргументує 
власне твердження про те, що специфіка лексеми «земля» побудована на народній 
символіці про цей образ [19, с. 250].

Лексикографічне опрацювання лексеми «земля» засвідчує її багатозначність. Так, у 
20-томному Академічному тлумачному словнику української мови зафіксовано такі зна-
чення:1. тільки одн. (з великої літери) Третя від Сонця велика планета сонячної системи, 
яка обертається навколо своєї осі й навколо Сонця. 2. тільки одн. Верхній шар земної 
кори. 3. тільки одн. Речовина темно-бурого кольору, що входить до складу земної кори. 4. 
тільки одн. Суша (на відміну від водяного простору). 5. Ґрунт, який обробляють і вико-
ристовують для вирощування рослин. 6. Країна, край, держава. 7.У Німеччині, Австрії – 
основна адміністративно-територіальна одиниця [18, с. 99].

Концепт «земля» – один ізцентральних у поетичній картині світу письменників 
Уманщини: Григорія Савчука, Марини Павленко, Петра Поліщука. Ядро цього концепта 
складає базова лексема «земля» та семантично марковані відповідники: поле (лан, рілля), 
степ, а також власні назви – Україна, Умань, Чорнобиль, Берестівець, Ревуха, Софіївка. 
Зупинимося на аналізі базової лексеми «земля». У творах сучасних уманських поетів 
концепт «земля» найчастіше взаємодіє з концептом «світ», вказуючи на неосяжність 
всесвіту: Оглянься, білий світе: / Коли ж ти нас прокляв / І в Тартар кинув? Звідти, / Із 
нетрищів, здаля / Марнотно-чорно світить – / Душа? Діра? Земля?.. [15, с. 8]; Селянсь-
кий Бог, і білий світ, і ми – / По саме серце вкопані у землю [15, с. 83]. Постійний епітет 
білий надає лексемі світ позитивно маркованого значення, оскільки автор ототожнює 
світ із життям, на фоні якого лексема «земля», нам видається, має негативну конотацію, 
яка увиразнюється лексемами прокляв, Тартар, нетрищі, марнотно-чорно, діра та фра-
земою по саме серце.

Поділяючи думку К.Ю.Голобородька про те, що поетичний образ землі є символом 
осягнення мінливого світу, думки і душевного самозаглиблення [1, с. 402], зазначи-
мо, що у мовно-поетичному просторі Петра Поліщука зафіксовано ототожнення кон-
цепту «земля» із потойбічним світом, який в українській мовній традиції закріпився у 
словосполученні той світ: Оглянься – гарно як. Молись. / Радій отому світові. Оцьо-
му. Нишком [16, с. 108]. У цьому контексті поняття «земля» поет репрезентує емоційно 
насиченим вказівним займенником оцей, який формує загальне уявлення автора про 
всесвіт.  

Досліджуючи випадки словесно-художнього осмислення концепту «земля» у по-
етичному мовленні письменників сучасної Уманщини, відзначаємо використання харак-
терних для народної мови традиційних вербальних формул ця земля, своя земля, моя 
земля та ін.: Тобі одній на цій землі молюся [11, с. 168]; Чужим богам молилися-ящали 
/ В своїй землі безрідні яничари – / Вбивали Слово-зародок в землі [15, с. 76]; Осанну 
піють казці у раю і цій / землі невроджено-колишній [16, с. 109]; Новий рік…/ Розсіва 
добровісне слово / По моїй натомленій землі …/ Не легка ж бо стелеться дорога / У 
щасливе завтра на землі [3, с. 50]; Під грім і брязкіт музики тієї / згадаю мимоволі, що 
сусід / пісні землі своєї, / і свій згубив козацький родовід [3, с. 35]. У наведених прикладах 
займенники ця, своя, моя актуалізують широту усвідомлення поетами концепту «земля» 
через пізнання світу і відчуття себе його частиною. Реалізація концепту «земля» 
у контексті Закопано правду в землю / І глибоко, і давно [11, с. 66] відбувається через 
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становлення семантичних зв’язків із поняттям «правда». Петро Поліщук вживає лексему 
«земля» у значенні безмежного простору і часу, на що відповідно вказують прислівники 
глибоко, давно. В цілому, аналізований контекст, вважаємо, може слугувати варіантом 
відповіді на фразеологізований вислів Немаєправди на землі.

У наявній семантичній паралелі земля – ґрунт, який обробляють і використовують 
для вирощування рослин, простежується традиційна залежність людини від землі як від 
джерела життя, любов до неї: Співати вчивсь одвічного: «Курли...»/ Молитись: «Отче 
наш...» вклонятись низько. / Не тим – із жезлами. Землі, любові [16, с. 72]; Ось гладжу 
знов вагомі колоски, / – спасибі, земле, щедро уродила! [4, с. 31]. Авторська любов до 
землі у представлених поетичних контекстах позначена фольклорними традиціями як 
любов до святині, до чогось рідного і підсилюється позитивно маркованими лексемами 
молитись, вклонятись, гладжу, спасибі.

У контексті За день напоперегортаєшся тієї землі [13, с. 142]. простежуємо 
прив’язаність людини до землі, що акцентуалізується авторським оказіоналізмом 
напоперегортаєшся, який вказує на багаторазовість дії, та вказівним займенником тієї, 
що концентрує, на нашу думку, почуття любові людини до землі і водночас відчуття 
втоми від важкої праці на ній. Дещо інше смислове навантаження лексеми «земля» 
спостерігаємо у вислові: Так страшно, так тяжко згрішили – / Неорана орна земля 
[11, с. 19]. На відміну від попереднього контексту, у якому слово земля тяжіє до пози-
тивного емоційного сприйняття, автор вводить лексеми з негативною конотацією, що 
відтворюють реалії дійсності: страшно, тяжко, згрішили, неорана.

Українську народну традицію весняного обробітку землі й посіву зерна репрезентовано 
у контексті: Пора, пора вже сіяти давно, / Але земля вологи не набрала…/В засохлу зем-
лю падає зерно…/ В ріллю засохлу падає зерно [3, с. 126]. Використанням повтору лек-
семи пора, як спеціального стилістичного засобу, автор відтворює нестримне очікування 
часу посівної. Почуття тривоги, стурбованості за майбутній урожай увиразнює повто-
ром дієслова падає, акцентуалізує протиставним сполучником але, антонімічними 
відношеннями лексем волога, засохла. У наведеному контексті автор розширює 
периферійну зону концепту «земля» лексемою рілля, яка конкретизує семантику його 
простору. 

У мовотворчості поетів сучасної Уманщини помітною є актуалізація одного із зна-
чень лексеми «земля» і відповідне авторське написання слова «земля» з великої букви, 
що вказує на значущість цього концепту в ідіолектах митців: Замулено джерела, стовбур 
стято / У дерева прабатьківських родів. / Щодень захланний чорний переділ / Землі і 
віри, духу, жінки, брата [15, с.15]; Кленові листки – / ювелірні прикраси / на зів’ялому 
тілі / Землі [8, с. 71]; Дарує ласку нам Земля, / Взамін не просячи нічого [3, с. 28]. По-
етична концептуалізація першого значення лексеми «земля», виділеного у 20-томному 
тлумачному словнику української мови, реалізується на рівні філософського сприйнят-
тя образу землі, що підкреслюють предикативна та генітивні метафори: Земля дарує, 
переділ Землі, тіло Землі.

Концепт «земля» у мовосприйнятті світу поетами Уманщини пов’язаний із 
філософією антропоцентризму, відповідно до якої людина є центром Всесвіту. Пізнаючи 
світ, вона відчуває себе його частиною: А в білий світ течуть патьоки сліз, – / Земля 
жахається плачу німого [11, с. 212]; В бундючий світ, оглухлий і пропитий, / Кричить 
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суха земля на стежці битій,/ Що хтось проклав, як долю: навпростець [15, с. 36]; Зем-
ля – жива й до часу, до пори / Вона страждає нашими гріхами. / Якщо не схаменемося – 
згорить, / Чи в друзки розлетиться разом з нами [4, с. 43]; Після сну вмивалася земля [4, 
с. 66]; Ось тільки сонце лик підніме над світами, / Умиється земля перлинами роси [3, 
с. 12]; Є земля, вагітна життям – до пологів мертва [15, с. 63]; під явором поблискує 
криничка – / душа моєї щедрої землі [3, с. 10]. У наведених контекстах персоніфікований 
образ землі сприймається творцями образного слова як людина, якій властиво розмов-
ляти, лякатися, страждати, пробуджуватися, народжувати, яка має душу, на що вказують 
метафоричні конструкції.

Сутність концепту «земля» як навколишнього світу у мовно-поетичному просторі 
письменників сучасної Уманщини складають образи, які засвідчують зв’язок людини з 
природою – світом рослин: Довкілля гусне, згуба шепотінь [16, с. 102]; Жасмину гілка, 
забіліла знов. / У присмерку. Зимою [14, с. 7]; Жасмин незайманістю уквітчався, / Чекає 
тільки дотику твого [14, с. 51]; А тато, пам’ятаю, брав на плечі, / Та й ніс мене у поле 
між пшениць [3, с. 19]; Україно моя, гречкосіїв земля, / Я зовусь твоїм сином. / Як бен-
тежно і солодко пахнуть поля / Чебрецем та полином [4, с. 57]; А стара береза, схожа 
на вдовицю, / У зажурі хилить віти до землі [4, с. 75]; Щебече ряст, поквоктує півонія, 
/ Співають півники, б’ючи об землю лихом [8, с. 33]; ...Листя тане з кожним днем: / 
скапує свічею в чорнозем, / збігає кривавим струмком у безвість, / в’їдається солинкою в 
серце, / готуючи ґрунт / тендітній рослині – / Вічності [8, с. 69]; Чорні брови над очима, 
/ сонце в головах, / Україна в серці. / Загадав собі три бажання / і став / чорнобривцем 
[8, с. 97].

У мовотворчості поетів сучасної Уманщини простежуємо реалізацію семантичного 
простору концепту «земля» у художньо-семантичній площині земля – небо: 
Придивився / до неба вдень – / нічого, крім сонця. / Придивився вночі – / діряве, / чорне, / 
порожнє. / Земля – / барвиста, / тепла, / щедра. / А душа – / в небо... [12, с. 24]; Віки рвемо-
ся в небеса безкрило. / Летим душею, з уповань вітрило. / У землю лоб. Всевишніх сил 
обман [16, с. 124]; і скільки / тобі того літа треба / таке ж / здоровецьке небо / над 
степом [13, с. 116]; У цій скороминущості черствій / Небесна Україна до земної все 
плаче-проситься [16, с. 126]. У наведених прикладах між поетичними образами зем-
ля і небо простежуємо дихотомічні відношення, в яких позитивна маркованість більше 
притаманна небу, яке в поетичному мовосвіті письменників є втіленням досконалості, 
чистоти, світла.

Бінарні опозиції земля – небо у поетичних контекстах спричиняють комплекс уяв-
лень, які формують авторську концептуальну модель світу. У контексті Це ж небесні 
й земні виднокола / Щирим сміхом чарує весна [3, с. 69] авторська уява, на нашу думку, 
творить образ всесвіту, однаковими частинами якого є земля і небо, природну суть яких 
виражають синонімічні образи небесні й земні виднокола та дієслівна метафора чарує 
весна.

Інколи письменники сучасної Уманщини на позначення образу неба вводять у пое-
тичний контекст множинний іменник небеса: Іду по стежці, що веде в поля, / Де жайвір 
небеса підняв на крила. [4, с. 28], який, будучи структурним елементом гіперболізованої 
метафори небеса підняв на крила, на нашу думку, ототожнює землю і поле, розширюючи 
семантичне наповнення останнього. У контексті Дзвінок останній радісно видзвонює, / А 
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в такт йому – земля і небеса: / Півонія! Півонія! Півонія! [8, с. 34], а метафоризовані лек-
семи земля і небеса увиразнюють внутрішній емоційний світ автора.Образи землі і неба 
є невід’ємною частиною життя людини, чимось особливо рідним: Чомусь мені схотілось 
попрощатись / з теплом землі, з прозорістю небес [4, с. 50]. На таку близькість у наведе-
ному прикладі вказують генітивні метафори тепло землі, прозорість небес.

Реалізація просторової семантики концепту «земля» із значенням «планета» 
досягається автором також через поєднання образів небо і земля: У небі місяць коб-
зарем застиг: / нову на землю ронить пісню-думу [8, с. 86]. Уведення в контекст 
персоніфікованого фольклорно-поетичного образу місяця, очевидно, засвідчує форму-
вання в уяві автора образу планети Земля як частини всесвіту.

У мовотворчості Григорія Савчука помічено художньо-семантичне наповнення зем-
ля – мати: На тілі в тебе, наша Земле-мати, / з часів війни окопи затяглись…/ Та вірю, 
Земле, з вічної колиски / не зробить людство вічної труни [3, с. 34]; Земля, синок, – це 
наша рідна мати [3, с. 117]; Україну-неньку ми любили…/ Лиш одна є Україна в нас! [3, 
с. 7]. У наведених прикладах поет засвідчує свою любов до землі вживанням фольклорно 
маркованих мовних одиниць Земля-мати, рідна мати, Україна-ненька.

В ідіолекті Петра Поліщука розширюють символіку концепту «земля» порівняльні 
конструкції, які увиразнюють метафоричний образ: І, врешті, на гончарнім крузі-лоні 
/ Вологий горщик, мов земля в долонях, / Тепліє, обертається, росте [11, с. 181]. Наве-
дений приклад образу землі у значенні «планета, яка обертається навколо своєї осі і на-
вколо Сонця», на нашу думку, закодований у значенні лексеми горщик, а порівняння мов 
земля в долонях декодує його. В іншому контексті Дощата, із дірками від сучків небесна 
твердь, / Земна – немов безжальне і безглузде місце лобне [15, с. 146] земля презентова-
на синонімічним словосполученням земна твердь, яке має семантичне наповнення «зем-
ляна поверхня, площина, по якій ходять, суша», на негативну маркованість якого вказує 
фразеологізоване словосполучення місце лобне – поміст, підвищення на площі, з якого в 
старовину оголошувались царські укази і де проводилися публічні страти [17, ІV, с. 536] 
та епітети безжальне, безглузде.

Досить часто концепт «земля» реалізується у поетичній мові письменників сучасної 
Уманщини через поняття Батьківщина лексемами, синонімічними до «земля»: Батьків-
щина, Україна, Вкраїна, край: Батьківщиния не вибираю, / Щоб прожити можна без 
нужди, / Та якби прийшлося – добре знаю, / Вибрав би Вкраїну назавжди [3, с. 7]; Бо це 
предків моїх споконвіку земля – / Моя мила, свята Україна [3, с. 116]; Краю мій ласка-
вий, тополиний [4, с. 4]; На рідний край не надивився, / Що в цілім світі наймиліш [4, 
с. 11]; Краю мій лелечий, земле моя мила, / Як твої простори рідні не любить! [3, с. 6]. 
Наведені приклади презентують життєстверджуючий настрій, у них акцентується увага 
на приналежності людини до місця її народження, а прив’язаність і ставлення автора 
до землі виражається позитивно наснаженими епітетами мила, свята, ласкавий, рідний, 
лелечий.

Схвильованість за долю Батьківщини, її незалежність спостерігаємо у таких контек-
стах: Може згаснути знов України зоря [3, с. 20]; Христос…/ Він ходить вже по вільній 
Україні…/ Щоб Україна квітла у могутті – / Ісус Христос тепер живе між нами! [3, 
с. 46]. Генітивна метафора України зоря створює індивідуально-авторський портрет 
Батьківщини, а семантичної значущості цей образ набуває завдяки стилістичним 
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повторам лексем Христос, Україна. Уведений у контекст біблійний мотив пришестя 
Ісуса Христа як Спасителя людства конкретизується поняттям Україна, яка є його ча-
стиною.

В ідіостилі Григорія Савчука є багаторядкові мовні епізоди, у яких послідовно 
простежуємо семантику простору концепту «земля» і багатошаровість та широ-
ту його периферії, наприклад:…Адже з дитячих літ люблю тут кожне поле / І наш 
Берестівець – між вербами село. / Тече Ревуха тут, немов селянська доля, / Лелеки мо-
лодим приносять діточок... / І кажуть, що колись на вигоні край поля/ Молов пшеницю 
й жито невтомний вітрячок. / Кудись у далину, над нивами й садками, / Невпинного 
часу багато вже спливло... / Тут берестів могуть тяглась увись гілками, / Тож, пев-
но, в їхню честь і назване село. / Ніколи у селі не зводили палаців, / Людей спокінвіків 
до себе поле зве – / Чепіги й борона – у них знаряддя праці, / Бо гречкосіїв рід понині 
тут живе... / Ось тільки сонце лик підніме над світами, / Умиється земля перлинами 
роси / І ранок побіжить тихенько між хатами – / Почую знову я знайомі голоси. [3, 
с. 12]. Оригінального емоційно-експресивного вираження концепту «земля» автор 
досягає завдяки ампліфікації – нагромадженню однотипних вербальних структур, де 
функцію ключових образів виконують етномарковані субстантиви, що формує позитив-
ний образ землі – малої Батьківщини.

 Емоційно тотожним до означеного поетичного тексту є поезія «Краю мій лелечий», 
у якій авторський концепт «земля» набуває етномаркованого змісту: Пісня з мого серця 
джерелом забила,/ Радість і тривога в пісні тій бринить. / Краю мій лелечий, зем-
ле моя мила, / Як твої простори рідні не любить! / Тут в садах хороводять птиці, 
/ Розквітають мальви в мами під вікном, /Крізь літа побігла стежка до криниці / І 
тополі – долі мріють за селом. / Тут у пісні й слові чути дух живиці / Кобзареві думи 
між людей живуть. / Гостям тут підносять сіль та паляницю, / Матері в дорогу 
рушники дають [4, с. 8]. Автор презентує синівську любов до рідної землі, до свого 
народу, до батьківської хати, використовуючи народнопоетичні образи-символи пісня, 
мальва, криниця, тополя, рушник, дума, а також фразеологізовані сполучення краю мій 
лелечий, сіль та паляниця, які уособлюють духовне коріння людини, її вірність духовній 
спадщині предків. Вказані словесні моделі формують позитивно маркований комплек-
сний образ України, який стилістично підсилюється епітетними (лелечий, мила, рідні)
та дієслівними (забила, бринить, любить, хороводять, розквітають, побігла, мріють, 
живуть, підносять, дають) характеристиками.

Лінгвоментальною інтерпретацією землі у мовотворчості Григорія Савчука є любов 
до первородних витоків, яка формує любов до життя: Посивіла тополя край села / Повз 
неї шлях Чумацький і над нею. / Куди б мене лиш доля не вела, / А серце завжди з рідною 
землею. / Тут корінь мій, уся моя рідня, / Тут мудрих предків височать могили. / Тому я 
в болях і думках щодня / За рідну землю, що мене зростила. / Допоки стачить сил – усе 
зроблю. / Трудити буду голову та руки, / Щоб в цих краях, які я так люблю, / Жили щас-
ливо діти і онуки [4, с. 5].

Паралельно до аналізованих поетичних рядків Григорія Савчука ідилічний образ 
України зіставляється з образом України знедоленої. Так,у поезії «Україна» розуміння 
сутності концепту «земля» автор передає через призму єдності поколінь та історичних 
реалій, у яких живуть українці від діда-прадіда: Безмежний степ у скотках кураю, / 
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Чумацька пісня, мов крило чаїне,/ Дівочий плач в невільницькім краї / Це прадіда 
мойого Україна. / Кривавий хід терору по землі, / Старих святинь погроми та руї-
ни, / В колгоспи все, до страти куркулів / Це вже мойого діда Україна. / Щавлева 
і кропив’яна бурда, / Підступності й брехні жало зміїне, / ГУЛАГІв та освенцімів 
біда – / Мойого батька ненька – Україна. / Розп’ята на чорнобильських хрестах / 
Ні перед ким не ставши на коліна, / Важкий до волі прокладає шлях / – Уже моя 
стражденна Україна. / Та впевнений – прийде така пора, / Де стануть дні, як пісня 
солов’їна, / Де буде все – для щастя і добра / – Твоя, мій сину, це вже Україна [4, 
с. 6]. Остання строфа у розгортанні концепту є своєрідним резюме, у якому вербалізу-
ються поняття, протиставні усьому попередньому контексту, репрезентовані позитивно 
маркованими порівняльною контрукцією дні, як пісня солов’їна та лексемами щастя, 
добро, значення яких пов’язане із відчуттям найвищого задоволення людиною життям, 
всім, що відповідає її інтересам.

Багатоплановість концепту «земля» дає можливість поету порушити актуальні про-
блеми дійсності, серед яких для України і світової спільноти стала Чорнобильська ка-
тастрофа. Показовим прикладом цього у мовомисленні Марини Павленко є асоціатив-
на семантична паралель Україна – Чорнобиль: В його маленькій Україні / чорнобиль 
ще пахне літом / і стелиться кучеряво, / на нього так легко ще / пісня кладеться... [8, 
с. 101]. У цьому контексті, на нашу думку, словосполучення маленька Україна автор 
вживає на позначення топоніма Чорнобиль, де лексема чорнобиль означає «багаторічна 
трав’яниста рослина з чорнувато-бурим стеблом, різновид полину» [17, Х, с. 356].

В іншому прикладі поетеса вводить у контекст етномарковані лексеми чорнобривець 
і чорнобиль із семантикою назв рослин, які вступають в антонімічні відношення: Пишу 
листи Україні / на пелюстках чорнобривців. / Отримую відповіді – / на листочках 
чорнобилю [8, с. 97].

Індивідуально-авторське осмислення згадуваної вище трагедії конкретизується у 
мовотворчості авторки через художньо-семантичне наповнення негативно конотованої 
асоціації Україна-Чорнобиль: А трава-чорнобиль / терпко-гірка всередині. / Україні 
її / ще довго носити в серці [8, с. 101]; – Гірко! – кричали гості. / ...Україна заміж 
виходила. / Чорнобилем звався [8, с. 102]. Конкретизаторами образу Україна у наведе-
них контекстах, на нашу думку, виступають прикладкова конструкція трава-чорнобиль, 
яка акцентуалізується прислівником часу довго, оскільки означає багаторічну росли-
ну, та темпоральним епітетом терпко-гірка, який, виконуючи предикативну функцію, 
вказує на почуття важкості, гіркоти, бентежності. Топонім Чорнобиль надає негативної 
конотації традиційно позитивно маркованому народно-розмовному вигуку гірко, що 
виражає індивідуально-авторське асоціативно-семантичне сприйняття образу Україна.

При реалізації концепту «земля» у мовнопоетичному сюжеті Марини Павленко 
знайшли також відображення міфологічні маркери: Ах, Умане! Далека, мов Ітака! / В 
собі мій дух ти берегла, допоки / майбутнє не взяло мене в полон / і не розтанув дня 
мого полин / в осонценій Софіївській долині [8, с. 94]. Філософське сприйняття автор-
кою Батьківщини засвідчують фразеологізована порівняльна конструкція мов Ітака, 
персоніфікований топонім Умань та авторський оказіоналізм Софіївська долина на озна-
чення всесвітньо відомого національного парку «Софіївка».
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В інших випадках художньо-семантична площина земля– боротьба представлена в 
індивідуально-художній концептосфері досліджуваних поетів лексемами земля, Україна, 
словосполученням ратне поле: За цю волю не раз піднімались на герць / Наші пращу-
ри дружно у ратному полі [3, с. 20]; А потім пекельне війни лихоліття / Найкращих 
синів з України змело [3, с. 25]; І повернувся б знов до України, / Як з вирію вертають 
журавлі [3, с. 30]; А скільки мук, смертей зазнали / Твої, Вкраїнонько, сини!../ Та вже 
воскресла Україна, – / Як сину, Боже, дай їй сил [3, с. 39]; Козак Мамай …/ За України 
щастя й волю / Із ворогами воював [3, с. 99]; Козацький дух пливе по Україні [3, с. 93]; 
Може, Бог / думає збудувати Україну / на небі? / Тож забирає туди звідси / щонайкра-
щих зодчих?.. / ...Бо на землі стільки пробував – / не вдавалося... / УкРАЙіна постане, 
/ коли з вірних синів останній / опиниться / в Бога за пазухою?.. [8, с. 65]. В останньо-
му прикладі авторське виділення у слові Україна буквосполучення РАЙ, на нашу дум-
ку, є візуалізованим ототожненням семантичного наповнення земля – Україна – рай. 
Традиційний позитивно маркований фразеологізований вислів опиниться (бути) в Бога 
за пазухою у цьому контексті набуває негативної конотації, оскільки смислове його напо-
внення пов’язане із значенням загинути.

Лінгвопоетичний світогляд письменників сучасної Уманщини інтерпретує концепт 
«земля» як місце останнього притулку: Заридали востаннє над цвинтарем труби, / 
Скрижанів мідний плач у замерзлій землі, / І упали на батькові стомлені груди / У за-
кляклих грудках живолюбні жалі... [15, с. 142]; коли йдуть дощі / світ стає добрішим 
/ до мене може / тільки земля западає / страшно так / було подвір’я і раптом / яма / 
між совістю і бажаннями [13, с. 150]; Вже пора і з Богом розмовляти, / Та тримають 
бабу на землі, / Милі серцю, рідні правнучата [4, с. 10]; Кулею ні з ким не поділився, / в 
рідну землю разом з нею ліг [4, с. 48]. Образами смутку у наведених контекстах є лексе-
ми цвинтар, труби, плач, жалі, семантичне наповнення яких посилюється елементами 
динамічності семантики – дієсловами заридали, скрижанів, упали та словосполучення-
ми замерзла земля, закляклі грудки. Бажання жити і невідворотність смерті фіксується 
авторами у фразеологізованих сполученнях пора і з Богом розмовляти, тримають на 
землі, кулею ні з ким не поділився.

Отже, концепт «земля» у поетичній мовотворчості письменників сучасної Уманщиниє 
невід’ємною частиною авторської мовної картини світу. В аналізованих моно-образних 
системах концепт «земля», як засіб експресивного увиразнення семантичного простору 
багатозначної лексеми «земля», належить до ключових елементів авторської поетичної 
концептосфери.
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ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНЦЕПТ«ЗЕМЛЯ» В СЛОВЕСНО-ОБРАЗНЫХ 
СИСТЕМАХ ПОЭТОВ СОВРЕМЕННОЙ УМАНЩИНЫ

В статье рассматриваются методики анализа концепта «земля» исследователя-
ми поэтической концептологии, определяются характерные признаки концептуального 
ядра. Исследуется сущность концепта «земля», который является одним из ключевых в 
словесном творчестве поэтов современной Уманщины, определяются особенности его 
выражения и семантическое наполнение.

Ключевые слова: концепт, лексема, поэтический текст, словесное творчество.
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POETICAL CONCEPT «EARTH» IN LINGVO-FIGURATIVE SYSTEMS OF 
POETS OF MODERN UMAN

In this article, the concept of «Earth» is being researched as one of the key points in lan-
guage formation by poets of modern Uman as well as a determination of its peculiarities and 
semantic meanings.

Since language formation of modern Uman poets remains unstudied we believe it is topical 
to research peculiarities of key concepts in idiolects of Hryhorii Savchuk, Maryny Pavlenko 
and Peter Polishchuk who represent poetical originality of this region of Cherkasy. The aim of 
the article is to study peculiarities of verbalization of the concept ‘earth’ in poetical language 
by these authors, describe lexical units that represent the content of this concept, determine 
their semantic meanings.

In Ukrainian philology comprehension of the concept ‘earth’ is represented in researches 
by I.V. Haidaienko, K.Yu. Holoborodko, S.Ya. Yermolenko, N.O. Lysenko, O.A. Pavlushenko, 
M.I. Pentylyuk, O.V. Slyunina, O.S. Taran, S.V. Formanova, S.A. Shulyak, and other linguists.

Researchers of poetical conceptualism discussing individual concepts in most cases follow 
classical methodology and methods of analysis of appropriate features of the conceptual core, 
whilst emphasizing on the importance of their own observations yet sometimes considering 
them the most important ones.

The concept of ‘earth’ is one of the main points in the poetical picture of the world of 
modern Uman poets: Hryhoriya Savchuka, Maryny Pavlenko, Petra Polishchyka. The core of 
this concept consists of the basic token ‘earth’ and semantically marked matches: fi eld (arable, 
tillage), steppe and general names – Ukraine, Uman, Chernobyl, Berestivets, Revuha, Sofi ivka.

The concept ‘earth’ is an integral part of the authors’ language picture of the world in 
poetical language formation of modern Uman poets. In analyzed language-fi gurative systems 
the concept of ‘earth’ belongs to the key elements of authors’ poetical concept of the sphere as 
a mean of expressive deformation of semantic space of polysemic token ‘earth.’

Key words: concept, lexeme, poetical text, language formation.
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ПРОНОМІНАТИВИ 3-Ї ОСОБИ У ФУНКЦІЇ КОРЕЛЯТА В АНАФОРИЧНИХ 
КОНСТРУКЦІЯХ

У статті розглянуто структурну організацію корелятів анафоричних конструкцій, 
яка може бути зведена до двох типів одиниць: займенників 3-ї особи та вказівних 
займенників. Прономінативи 3-ї особи мають два типи значення: вказівка на тотожний 
денотат попереднього чи наступного контексту та відсилання до екстралінгвістичної 
ситуації. Функціонують прономінативи 3-ї особи однини і як самодостатні одиниці, не 
маючи біля себе поширювачів чи атрибутивних компонентів. Автори аналізують факт 
взаємодії займенників 3-ї особи однини з двома тотожними антецедентами, один з яких 
виступає підметом, а інший – іменною частиною складеного іменного присудка.

Ключові слова: анафора, дейксис, займенник, корелят, номінація, текст, текстова 
категорія, функція.

Оскільки займенник перебуває серед складних лінгвальних явищ, багато пи-
тань щодо якого ще не знайшли свого остаточного розв’язання, увага, приділювана 
цій категорій слів, сприймається як закономірне явище. Системне дослідження про-
блеми займенникової реалізації текстових категорій має двовекторну спрямованість: 
воно розгортається від займенника до тексту і від тексту до займенника. Це дає змогу 
з’ясувати взаємодію різнорівневих мовних одиниць (слова і тексту), а також здійснити 
вихід у прагматику й теорію комунікації через установлення можливих схем і моделей 
реалізації через займенникові одиниці багатьох текстових ознак.

Питання ролі займенників у текстотворчих процесах порушуються в роботах В. Та-
ран [11], О. Селіванової [10], Л. Мацько, О. Мацько [7], С. Лазаренко [4], Л. Лосєвої [5], 
І. Дудко [1] та ін. Одначе цілісного системного дослідження займенникової реалізації 
текстових категорій в україністиці немає.

Актуальність статті вмотивована потребою комплексного аналізу займенникової 
реалізації текстової категорії зв’язності та необхідністю визначення специфіки викори-
стання прономінативів 3-ї особи у функції корелята анафоричних конструкцій.

Ціль статті – дослідити роль займенників 3-ї особи в реалізації текстової категорії 
зв’язності, а також визначити семантику узагальнюваних ними понять.

Анафоричну (субститутивну) функцію, здійснюючи реалізацію текстової категорії 
зв’язності, виконують одиниці, які можна поділити на такі дві групи: а) займенники 3-ї 
особи; б) вказівні займенники.

Як відомо, займенник 3-ї особи він (вона, воно) за своєю функцією є анафоричним; він 
призначений для позначення особи, предмета, явища, поняття, що вже раніше в мові зга-
дувалися або мають бути названі. На думку О. Селіверстової, займенники третьої особи 
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“характеризують актант ситуації як індивід чи як клас, але при цьому відсилають до кон-
тексту чи ситуації для ідентифікації цього індивіда чи класу” [9, 37]. Виходячи з названих 
характеристик, займенники такого типу можна вважати особливими словесними знака-
ми, знаками не понять, а інших знаків, що у текстовому континуумі займають позицію ан-
тецедента і є номінативними одиницями. Дейктична суть таких прономінативних знаків 
полягає у зв’язуванні їхнього контекстного оточення з контекстом вживання антецеден-
та через своє наповнення його конкретним значенням, актуалізованим дистрибутивним 
оточенням антецедента. У цьому сенсі анафору можна розглядати як певний різновид 
ідентифікації двох контекстів у межах відповідного тексту: контекстуально невідомого 
референта, повідомлення про який зроблене вперше (антецедент), і вже відомого, по-
вторна згадка про який здійснюється шляхом субституції через займенникове відсилання 
до першої згадки. Такий анафоричний займенник виступає носієм семи означеності.

Референційна співвіднесеність анафоричного займенника, як уже згадувалося, 
реалізується у двох типах: він може співвідноситися як з індивідом, так і з класом. Пор.: 
“Зрозумівши, що то людожер схопив його за сорочку й не випускає, щоб з’їсти, Ваня 
несамовито закричав, – і цей покрик голосною луною покотився по рівчаку, – а потім 
рвонувся й побіг, залишаючи на сучку шматок сорочки. Заходячись від диких покриків, 
котрі похмуро підхоплював рівчак, не озираючись на боки і тільки чуючи, що ззаду ту-
потить щось важке, він упав на розсипчасту землю…” (В. Підмогильний); “Султан не 
міг відірвати погляду від поверхні ріки. Вона лежала перед ним, як незаймана жінка…” 
(П. Загребельний). Отже, як видно з ілюстрацій, анафоричний займенник виступає суб-
ститутом як номінації індивіда, так і номінації класу. Справедливо щодо цього зауважує 
О. Селіверстова: “…тип денотата може змінюватися, але інформація про денотативну 
тотожність зберігається” [9, 38].

Виступаючи у функції корелята в анафоричній конструкції, прономінатив 3-ї осо-
би однини заміщує іменники або субстантивовані слова, узгоджуючись з ними і гра-
матично, і семантично. Щоправда, це узгодження стосується тільки параметрів роду і 
числа. Однак, якщо врахувати відсутність у цього займенника родової диференціації у 
множині, релевантними для виконання ним функції заміщення виступають параметри 
граматичної категорії роду. Як доказ цього можна навести факт вживання в позиції ан-
тецедента збірних іменників: “Хлопці, піднімайте русів – готуйте кілля! Вбивайте його в 
землю так, щоб воно гостряками стирчало в бік нападаючих…” (В. Малик).

Що ж до решти показників антецедента (у тому числі й семантичних), то вони ви-
являються надлишковими: вибір родової форми займенника зумовлюється родовою 
належністю антецедента: “Українці послідовно вживають етнонім москаль. Наскільки 
він семантично розбудований в українській мові, можна судити з того, що словник 
Б. Грінченка подає п’ятдесят шість його значень, форм та відтінків…” (Визвольний шлях); 
“І вже давно свою сиву історію сприймаємо крізь призму “Слова”: воно “заломлює” наш 
зір. Воно ніби випромінюється назустріч нам і змінює реальний історичний простір… ” 
(П. Мовчан).

Цікавими випадками для аналізу анафоричного зв’язку займенника 3-ї особи в 
однині виступає факт взаємодії його з двома тотожними антецедентами, один з яких 
виступає підметом, а інший – іменною частиною складеного іменного присудка: “Нор-
мативний  акт – це документ, виконання якого є обов’язковим для відповідного кола осіб. 
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У ньому може бути відображена інформація про щось нове…” (І. Карпов). Синтаксична 
конструкція констатації семантичного ототожнення (“нормативний акт – це (=) доку-
мент”) уможливлює анафоричний зв’язок займенника “він” одночасно з двома тотожни-
ми антецедентами.

На думку О. Селіверстової, займенники третьої особи мають два пласти значення: 
“вони показують, що їх денотат тотожний денотату деякого іншого елемента поперед-
нього чи наступного контексту чи роблять відсилання до екстралінгвістичної ситуації і 
при цьому певним чином представляють свій денотат” [9, 51].

Функціонує прономінатив 3-ї особи однини як самодостатня одиниця, не маючи біля 
себе поширювачів чи атрибутивних компонентів: “Поступово ім’я Сергія Подолинсь-
 кого стало досить відоме в Європі. В уявленні багатьох воно асоціювалось зі страшним 
для обивателів соціалізмом” (О. Лупейко); “І копиця підгнила, і пес сам собі вже обрид. 
Але він створює ілюзію незмінности – він присипляє і затягує в трясовину минулого” 
(Є. Сверстюк). Констатований факт відсутності при анафоричному займеннику атри-
бутивних поширювачів пов’язаний з особливістю його співвідносних зв’язків з антеце-
дентом: оскільки він, заміщуючи антецедент, виступає знаком того самого референта з 
усім наявним у нього комплексом характеристик, передає той самий, що і в антецедента, 
обсяг поняття, то вживання атрибутивних поширювачів спричинило б зміну характеру 
займенникової ідентифікаційної референції і порушило антецедентно-займенниковий 
баланс співвідносності, адже займенники в анафоричній структурі виступають носіями 
ознаки “те саме, раніше згадане”.

Певний виняток у цьому розумінні становить множинна форма анафоричного за-
йменника: зрідка вона може мати при собі атрибутивні поширювачі, виражені означаль-
ними прономінативами, які прирощують корелят семою повного охоплення антецеден-
та: “На Західній Україні колядують і старші люди – найчастіше чоловіки, що належать 
до церковного братства. Братчики, зібравшись, ідуть до панотця. Всі вони – а їх буває 
чоловік десять або й більше – зайшовши до хати, стають перед образами і співають…” 
(Воропай, с. 58).

 Має свої особливості множинна форма анафоричного займенника і щодо характеру 
вираження антецедента, а також у плані текстового співвіднесення з ним. Її антецедентами 
можуть бути різні за граматичним оформленням та структурою конструкції. Зокрема, це:

а) іменники у формі множини (одиничні або з залежними від них словами): “Пісні 
про чисте кохання, якого ніколи не було в султанських палацах, тільки дикий шал самців 
і наруга. Настася не прислухалася до них, була байдужа…” (П. Загребельний). У таких 
випадках форма множини анафоричного займенника виступає як звичайний субститут, 
подібно до його родових форм: вона є носієм ознаки “те саме, раніше згадане”;

б) нечленовані словосполучення: “Кілька вертольотів змолотили небо над містом, 
зчинили вітер, підняли піщану куряву й сіли в районі міського пляжу. Вони пролетіли 
так низько, що видно було обличчя пілотів у військових респіраторах, що нагадували 
ніздрі бегемотів” (В. Яворівський). Такі антецеденти позначають комплексне поняття, 
що характеризується єдністю;

в) однорідні члени речення: “Любов, мудрість і птахи не знають вітчизни. Вони 
перелітні і всюдисущі…” (П. Загребельний). Заміщаючи ряд однорідних членів, 
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анафоричний займенник у формі множини виступає узагальненим відповідником анте-
цедента такого типу;

г) іменники, що називають об’єднувані в певну сукупність поняття: “А щоб ти нічого 
не забув і робив так, як я хочу, залишаю тобі Крека з сотнею воїнів, – каган суворо глянув 
на Чорного Вепра. – Всі вони мають бути ситі, зодягнуті!” (В. Малик);

ґ) іменники, що називають дійових осіб передаваної текстом інформації: “Не див-
но, – погодився з братом Кий. – Справді тут гарно!

Вони ще якийсь час милувалися розкішним краєвидом…” (В. Малик);
д) група іменників, розташованих у різних реченнях тексту: “Князь погладив жону 

по пухнастих русявих косах, обняв за плечі.
– Не плач, Іскронько… Адже – живий… А рани – пусте… Загояться… – Він говорив 

уривчасто, з натугою. Притягнувши другою рукою доньку, поцілував її в голову. – І ти 
витри сльози, Цвітанко!..

Вони обнялися і якусь хвилину німували у невтішному горі” (В. Малик);
е) конструкції, що позначають розчленовані сукупності: “Ніхто з учасників 

експедиції не бачив самого вибуху, не бачили вони над просторами океану того зловісного 
апокаліптичного сонця, що його засвітила варварська рука. Та хоч були вони в іншому 
становищі, ніж японські рибалки, і смертоносним попелом їхню палубу не засипало, 
проте він, Дорошенко, до кінця пам’ятатиме вирази облич своїх вчених…” (О. Гончар);

є) конструктивно складні, багаторівневі структури: “В літературі часто зустрічаються 
поняття передовий та позитивний досвід. Перш ніж підійти до розгляду суті питання, 
торкнемось природи цих словосполучень. Ці поняття короткі і, по-своєму, змістовні. У 
зв’язку з цим, в юридичній літературі вони нерідко вживаються як тотожні” (І. Карпов);

ж) іменники у формі однини зі значенням збірності, сукупності: “Преса наки-
нулася на нього, вважаючи небажання працювати в старому будинку Адміністрації 
інтелігентською забаганкою, позою, мало не PR-ходом. Звідки їм знати, що стіни будин-
ку на Банковій, немов нетривка обшивка ядерного реактора, опромінювали, просочували 
тим, що самі увібрали за чотирнадцять років…” (Ю. Рогоза). Такі антецеденти познача-
ють сукупність об’єктів як одне ціле. Займенниковий корелят співвідноситься з ними 
шляхом опосередкованої взаємодії саме з певною кількістю одиниць цієї сукупності, 
тією логічною множиною об’єктів, яка формує смислову структуру такого антецедента.

Окремо слід згадати випадки, коли множинна форма анафоричного займенника 
вживається як форма пошани замість займенника в однині (родової форми): “Бо хто знає, 
Миколо, – сказали батько, – чи повернуся я додому. Адже скільки ще загине солдат. Он 
лише один Дніпро скільки похапне нашого брата”. І вони рукою показали на Дніпро” 
(А. Шкіль).

У ході дослідження виявлено випадки, коли антецедент множинної форми анафо-
ричного займенника відсутній, проте ця відсутність компенсується типом односкладно-
го речення – неозначено-особове, – головним членом якого виступає дієслово у формі 
третьої особи множини. Підтримується цей факт таким же з формального погляду, 
постпозиційним щодо корелята реченням:

“ – В район мене викликають, – гасячи посмішку, відповів Дорош.
– Чого це їм припекло? Зараз роботи по горло.
– Сам не знаю. Там скажуть…” (Г. Тютюнник).
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Займенники 3-ї особи можуть виражати загальне значення посесивності, пов’язуючи 
субстантив-посесор та ім’я референта з наступного контексту, і таким чином 
реалізовувати категорію зв’язності тексту: “Ецій мусив оцінити таку великодушність із 
боку гуннів. Гатило дивився на їхній осяяний вогнями табір і намагався уявити свого 
супротивника, якого знав ще молодим отроком” (І. Білик); У таких конструкціях займен-
ник виступає замінником членів дублетного співвідношення “прикметник-посесив – ро-
довий присубстантивний”: “їхній табір – табір гуннів”, Використання форми родового 
відмінка анафоричного займенника його, її, їх (їхній) у такій функції робить ще тіснішим 
зв’язок між групою особових і присвійних займенників. Особливості вживання таких 
займенників у функції присвійних під час виконання ними анафоричної функції поляга-
ють у тому, що вони трансформують субстантивну семантику антецедента в атрибутив-
ну семантику прономінатива. Такий займенник-заміщувач транскатегоріально реалізує 
лінію зв’язності через вираження ад’єктивної ознаки відносності одного імені до іншого, 
логічно пов’язуючи два референти з різних речень. Такі займенники можуть здійснювати 
вказівку на:

а) індивідуальну належність (“Я хочу волі! – вигукнула з розпачем Гонорія і заплака-
ла. Чутливий служник просльозився теж. – Бідна моя крихітко! – погладив він її ніжну 
руку” (В. Малик);

б) колективну належність (“Зійшлися характерами Іван та Вірунька. Живуть душа 
в душу, біля їхнього двору, ніби знак ідилічної згоди в сімействі, під навислим цвітом 
акацій – лавиця чепурненька…” (О. Гончар). Вказівка на колективну належність може 
здійснюватися й тоді, коли ім’я референта з попереднього контексту вжите у формі од-
нини, проте множинність займенникової форми позиціонує антецедент-субстантив як 
члена певної колективної одиниці: “Там стримано розмовляли, й Гано був певен, що ба-
лакають не про щось інше, а про наступний герць їхньої Брунгільди з нікому не відомим 
вандальським княжичем” (І. Білик).

Однак займенники 3-ї особи (носії ознаки “родовий присвійності”) можуть вира-
жати також і значення загальної відносності. Це відбувається, коли посесивна ознака 
послаблюється і на передній план виходить семантика загальної відносності. Тоді анте-
цедентом виступає:

а) неістота (“І зненацька побачив цю колону. Він зупинився і довго дивився на неї 
… мов вуличний босоногий чоджук, тільки й того, що не роззявляв рота від подиву чи 
захвату висотою, міцністю і могутністю колони, її кривавою барвою і її самотністю, що 
була мов виклик” (П. Загребельний);

б) істота, але відношення між антецедентом і референтом з наступного контексту 
позбавлені значення посесивності: “З цими словами зняла з руки перстень, дала, окрім 
того, грошей на дорогу, і Гіаціант, осідлавши вночі коня, таємно покинув замок… До-
вго чи недовго тривала його небезпечна подорож, але одного дня прибув він до Аттіли” 
(В. Малик).

Отже, прономінативи 3-ї особи у функції корелята можуть виражати значення 
загальної відносності та посесивності, таким чином реалізовуючи текстову категорію 
звязності. Антецеденти форми множини анафоричного займенника характеризуються 
неоднозначністю з погляду граматичної та смислової структури, а також способів анте-
цедентно-корелятного співвіднесення, що свідчить про її значно ширший, порівняно з 
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родовими формами, дейктичний обсяг. Виходячи з характеру проаналізованих випадків, 
можна констатувати, що домінувальним параметром антецедентно-корелятного зв’язку 
у тексті є смисловий. Перспективою подальшого дослідження вбачаємо опис вказівних 
займенників у функції корелятів анафоричних конструкцій.
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ПРОНОМИНАТИВЫ 3-ГО ЛИЦА В ФУНКЦИИ КОРРЕЛЯТОВ В 
АНАФОРИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ

В статье рассмотрено структурную организацию коррелятов анафорических 
конструкций, которая может быть сведена к двум типам единиц: местоимений 3-го 
лица и указательных местоимений. Прономинативы 3-го лица имеют два типа значе-
ния: указание на тождественный денотат предыдущего или следующего контекста 
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и отсылка к экстралингвистической ситуации. Функционируют прономинативы 3-го 
лица единственного числа и как самодостаточные единицы, не имея распространите-
лей или атрибутивных компонентов. Авторы анализируют факт взаимодействия ме-
стоимений 3-го лица единственного числа с двумя тождественными антецедентами, 
один из которых выступает подлежащим, а другой – именной частью составного имен-
ного сказуемого.

 Ключевые слова: анафора, дейксис, местоимение, коррелят, номинация, текст, 
текстовая категория, функция.
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THIRD-PERSON PRONOMINATIVES IN THE CORRELATIVE FUNCTION IN 
ANAPHORIC STRUCTURES

The article deals with the structural organization of correlates of anaphoric constructions, 
which can be reduced to two types of units: pronouns of the 3rd person and indicative pro-
nouns. The urgency of the article is motivated by the need for a comprehensive analysis of the 
pronoun’s implementation of the textual category of connectivity and the need to determine the 
specifi city of the use of the third-person pronominatives in the function of the correlate of the 
anaphoric constructions. The purpose of the article is to investigate the role of the third-person 
pronouns in the implementation of the textual category of connectivity, as well as to defi ne the 
semantics of their generalized concepts.

 Third-person pronominatives have two types of meanings: an indication of the identical 
denotative of the previous or following context and the reference to the extra-linguistic situa-
tion. The authors analyze the fact of the interaction of pronouns of the third person singular 
with two identical antecedents, one of which acts as a subjective, and the other – the nominal 
part of the compound nominal predicate.

 Key words: anaphora, dexis, pronoun, correlate, nomination, text, text category, function.
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ПРОЦЕС ТВОРЕННЯ КОНЦЕПТУ «УКРАЇНА» В ТЕКСТОВОМУ 
ПРОСТОРІ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ

У процесі аналізу художніх текстів поетичних творів ми намагаємося розкрити 
закономірності та мовні засоби творення концепту «Україна» в текстовому просторі 
поетичних творів. Концепт «Україна» функціонує як поетична парадигма у творах 
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різних авторів, реалізуючи загальну ідею, створюючи спільну модель емоційно забарвле-
ного сакрального образу Вітчизни.

Ключові слова: концепт, Україна, текстовий простір, мовна картина світу, 
ідіоетнічний образ, інтертекстуальність.

Національний культурний простір – це інформаційно-емоційне поле (віртуальний і в 
той же час реальний простір), який має свої константи у вигляді концептів, що з’являються 
в глибокій давнині й проходять через погляди мислителів, письменників і звичайних 
носіїв мови аж до наших днів. Концепти є компонентами нашої свідомості і наших знань 
про світ. І хоч вони є предметом вивчення філософії, психології, когнітивної лінгвістики, 
лінгвокультурології та інших гуманітарних наук, усе ж найкращий доступ до опису й 
визначення природи концепту забезпечує мова. Найважливіші концепти кодуються в 
мові. Мовна картина світу передує концептуальній і формує останню, бо людина здатна 
розуміти світ і саму себе завдяки мові. Саме в мові закріплюється суспільно-історичний 
досвід – як загальнолюдський, так і національний. Світорозуміння, світосприйняття, 
світобачення носія мови складається із сукупності концептів – концептосфери, у якій 
формується національна мовна особистість. Дослідження концептуальної структури 
мови дає можливість побачити універсальні та ідіоетнічні риси світобачення народу, 
його ідіоетнічну мовну картину світу. Центральні концепти відображені в лексиці, бо 
«культура народу вербалізується в мові, саме мова акумулює ключові концепти культури, 
транслюючи їх у знаковому втіленні – словах і граматиці» [8; 78].

У кожного народу існують особливі, тільки йому притаманні співвідношення між 
універсальними концептами, які визначають національне світобачення й оцінку світу. 
Але є також і специфічні, етноцентричні концепти, орієнтовані на певний етнос, бо мова, 
яка дається її носіям у готовому вигляді, уже з самого початку визначає певну картину 
світу.

На думку дослідника проблем етнолінгвістики В. Жайворонка, у мовному концепті 
міститься не лише інтралінгвальна, але й екстралінгвальна інформація, культурний 
досвід певного етносу [2; 26].

Концепт «Україна» є ментальним утворенням, яке увібрало в себе як інтралінгвальну, 
так і екстралінгвальну інформацію, а також культурний досвід етносу.

Н. Данилюк, аналізуючи концепт рідної сторони, пропонує розуміти його «як фраг-
мент знання, ментального образу, який частково вербалізується і знаходить вираження 
в мові» [1; 243], «як художній етнокультурний концепт, зафіксований у мовній картині 
світу українського фольклору» [1; 244].

Хоч слово «Україна» й уживалося в усній словесності, проте воно було неодно-
значним, бо в різні історичні періоди означало як назву цілого краю, так і окремих його 
частин. Так, наприклад, літописи й актові документи XIII – XVII ст. ще фіксують на-
зву «україна» не як власну географічну, а лише для номінування окраїнних територій 
[15; 2–9]. Це підтверджують також тексти народних пісень, де лексема «Україна» стоїть 
поряд з номінаціями інших земель Південної Русі (Волині, Поділля) або вживається 
у формі множини – «козацькі україни». І лише в XVII – XVIIІ ст. топонім поступово 
поширюється на всю територію аж до Галичини.
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Звернімося до словників, щоб з’ясувати лексичне значення поняття (концепту) 
«Україна». «Словарь української мови» Бориса Грінченка фіксує таку мовну одиницю з 
основним значенням «1) Країна», і лише друге значення включає поняття «український 
народ» «2) Украйна, Малоросія – страна, заселенная украинскимъ народомъ. Так звана 
по письменські Мала Россія, а по народньому Україна» [11; 330]. Зауважмо, що навіть у 
1909 році словник української мови не дає чіткого і в повному об’ємі визначення цього 
поняття, яке б дорівнювало концепту як ментальному національно-специфічному утво-
ренню, планом вираження якого є вся сукупність знань про даний об’єкт. І це не див-
но, бо не лише словник Б. Грінченка, а навіть академічний «Словник української мови» 
в 11 томах (1971–1980) подає такі значення слова «Україна» з позначкою «застаріле»: 
«Україна – територія уздовж меж держави, біля її краю. Україна – країна, край» [12; 
422].

Отож ні за часів царизму, ні за умов тоталітаризму значення цього слова не могло 
передавати змісту поняття, бо офіційно, що відобразили словники, це явище дійсності 
не визнавалося. А концептами стають тільки ті явища дійсності, котрі є актуальними й 
цінними для певної культури. Крім того, концепт містить у собі не лише значення слова, 
яке відображає той предмет, для назви якого це слово правильно вжито. Концепт – це 
головним чином смисл слова, де поряд з денотативним значна вагомість конотативного 
значення (у вигляді емоційного, експресивного, аксіологічного забарвлення). Він також 
відображає уявлення носіїв культури про ті чи інші явища, які стоять за словом у всьо-
му різноманітті його асоціативних зв’язків. Саме тому складається така ситуація, коли 
концепт (поняття) «Україна» виформовується в художньому дискурсі значно раніше й 
поступово «прищеплюється» у свідомості носіїв мови.

У народнопоетичній творчості поступово вимальовується персоніфікований образ 
України (Зажурилась Україна, Вся Вкраїна плаче).

Розгляньмо, як відбувається процес творення засобами художньої мови концеп-
ту «Україна» в поетичному просторі від Т. Шевченка до наших днів та зафіксуймо 
інтертекстуальні ознаки цього процесу.

З усією «емоційністю, симпатією», великою любов’ю й усупереч великодержавницькій 
офіційній думці Тарас Шевченко започатковує формування означеного концепту як 
ідеообразу вітчизни. Уже з перших творів поета («Кобзар», 1840) постає менталь-
на Україна та її славне минуле. Шевченко зовсім не пише про події особистого жит-
тя, зате центром його творчості, духовного світу є вітчизна-Україна. За статистичними 
підрахунками, стверджує Ю. Шевельов, у повному корпусі Шевченкової поезії слова 
Україна і український ужито 269 разів [3; 12].

Д. Наливайко зазначає: «У літературі романтизму, як ніколи, багато поетів, які були 
палкими патріотами своєї вітчизни, її співцями й захисниками, борцями за її свободу й 
пророками, проте небагато знайдеться й серед них (тут на пам’ять приходять Міцкевич 
і Петефі), у кого зосередженість на ідеообразі вітчизни сягала б такої всепроникності, 
такої духовної і емоційної напруги» [9; 203]. Характерно, що й у всі наступні періоди 
творчості Тараса Шевченка аксіологічним центром його поетичного світу лишається 
Україна. Концепт «Україна» в Шевченка не мислиться без національного дискурсу, 
ідеї романтичного націоналізму XIX ст. Ця ідея глибоко ввійшла в його мисленнєво-
ментальний світ, що починається з любові до рідного краю, замилування його красою:
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І все то те, вся країна,
Повита красою,
Зеленіє, вмивається
Дрібною росою,
Споконвіку вмивається,
Сонце зустрічає.
І нема тому почину,
І краю немає! [17; 221].
Любов до рідного краю розумілася поетом як вроджена, що перебуває поза осмислен-

ням цього почуття. Постає «живий» образ країни (України), не статичний, а динамічний, 
що досягається вживанням дієслів на позначення дій, притаманних живій істоті – 
вмивається, зустрічає. І все ж краса рідного краю викликає не лише замилування, але й 
уболівання за свій народ, знедоленість якого на тлі цієї краси ще більш увиразнюється:

І все то те… Душе моя.
Чого ти сумуєш?
Душе моя убогая,
Чого марно плачеш?
Чого тобі шкода? хіба ти не бачиш,
Хіба ти не чуєш людського плачу? [17; 221].
Повторюваний декілька разів знак питання в наведеному контексті є тим виражальним 

графічним засобом, що посилює експресію контрасту, на фігурі якого й вибудовується 
концептуальний образ знедоленої України, забарвлений емоцією автора. Тарас Шев-
ченко був поетом бездержавної нації з тяжкою історичною долею, нації поневоленої 
і приниженої. Але він ніколи не шукав для себе особисто кращої долі поза межами 
національної спільноти. Його любов до України вірна й безумовна, вона для нього над 
усе. Тільки таке розуміння вітчизни й усвідомлення своєї жертовної «прометеївської» 
місії може дати поштовх спільноті до пробудження національної самосвідомості. Тому 
поет мав моральне право вдаватися до імперативів (любіть, моліть) у своїх текстах, 
адресованих нації:

Свою Україну любіть.
Любіть її… Во время люте,
В останню тяжкую минуту
За неї господа моліть [17; 362].
Що ж до себе, то його вимогливість значно зростає, поет свідомий своєї місії, міра 

жертовності надзвичайно велика, він готовий навіть до самозабуття і навіть (неймовірно 
для віруючої людини!) до святотатства в ім’я України. Тільки така любов може бути 
животворною:

Мені однаково, чи буду
Я жить в Україні, чи ні.
Чи хто згадає, чи забуде
Мене в снігу на чужині –
Однаковісінько мені [17; 353].
Та не однаково мені,
Як Україну злії люде
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Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять…
Ох, не однаково мені [17; 354].
Я так її, я так люблю
Мою Україну убогу,
Що проклену святого бога,
За неї душу погублю [17; 197].
Синсемантична мовна одиниця – вигукове слово ох – несе на собі найбільше 

емоційно-смислове навантаження в тексті поетичного твору і стає ключем до розуміння 
його глибинного концептуального змісту. Дієслівна рима люблю – погублю підкреслює 
готовність до жертовності, а доконаний вид майбутнього часу – погублю – є тією грама-
тичною формою, яка переконує в рішучості наміру.

Болем і співчуттям наповнене звертання поета до вітчизни: «безталанна вдово, моя 
нене, удово небого», і все ж він вірить, що прийде час, коли «сонце встане» і «твої малі 
діти на ворога стануть».

Вірою в краще майбутнє і пристрасною любов’ю до України пройнятий і «Заповіт», 
де поет виступає заступником свого знедоленого народу перед Богом і готовий молитися 
йому лише тоді, коли його народ здобуде свою долю:

Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу… отойді я
І лани і гори –
Все покину і полину
До самого бога
Молитися… а до того
Я не знаю бога [17; 331–332].
Така експресія пояснюється почуттям до України, яка «понад усе», тому цілком умо-

тивованою є гіпербола про ріки «крові ворожої». Не руйнації й ненависті прагнув Шев-
ченко, а мріяв про тихий рай в Україні, де всі будуть жити єдиною сім’єю «великою, воль-
ною, новою», тому й звертався у своєму посланні «І мертвим, і живим, і ненарожденним 
землякам…»:

Обніміте ж, брати мої,
Найменшого брата, –
Нехай мати усміхнеться,
Заплакана мати [17; 314].
Віра в краще майбутнє України була визначальною для поета протягом усього життя. 

У1860 році у вірші «І Архімед, і Галілей» він писав:
І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі [17; 646].
Духовний імпульс віри в майбутню щасливу долю України був переданий наступним 

поколінням митців слова.
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Почуттєве сприйняття вітчизни – України-Русі спостерігаємо в художній картині світу 
І. Франка. Він продовжує творення концепту «Україна» у своїх поетичних творах, допо-
внюючи відповідне поняття своїм баченням й усвідомленням особистої відповідальності 
за недолю «сердечної нені» (діалог «Поклони»):

Україно, ти моя сердечна нене!
Не лай мене, стражденна, незабута,
Що не дало моє життя злиденне
Того, що ждати ти могла від мене! [16; 61].
Іван Франко також продовжує Шевченкову традицію розуміння патріотизму як роз-

будження народу від сплячки («Сідоглавому»):
Ти, брате, любиш Русь,
Як хліб і кусень сала, –
Я гавкаю раз в раз,
Щоби вона не спала [16; 61].
Таким він бачить своє завдання, бо:
У мене ж тая Русь –
Кривава в серці рана [16; 61].
Концепт «Україна» в І. Франка має передусім етноцентричне наповнення. Це яскра-

во засвідчує пролог до поеми «Мойсей», де емоційне вболівання за долю свого народу 
досягає апогею. Питання про право на гідне життя народу для поета стає питанням про 
перспективу існування України. І все ж, якою б гіркою не була реальність становища 
народу, відображена в тексті за допомогою кваліфікативних означень (замучений, розби-
тий) та порівнянь (мов паралітик), І. Франко з першого рядка тексту ідентифікує себе 
з цим народом, беручи на себе відповідальність за таке його становище (на це вказує 
інтимізуючий мовний елемент – займенник мій):

Народе мій, замучений, розбитий,
Мов паралітик той на роздорожжу,
Людським презирством, ніби струпом, вкритий!
Твоїм будущим душу я тривожу…[16; 93].
Такий спосіб образного мислення і світовідчування І. Франка близький до Шевчен-

кового (жагуча любов «понад усе»), а також віра у світле майбутнє народу (= України):
О ні! Не самі сльози і зітхання
Тобі судились! Вірю в силу Духа
Та прийде час, і ти огнистим видом
Засяєш у народів вольнім колі,
Труснеш Кавказ, впережешся Бескидом,
Покотиш Чорним морем гомін волі
І глянеш, як хазяїн домовитий,
По своїй хаті і по своїм полі [16; 94].
Інтертекстуальність зазначених поетичних текстів має глибинний характер, що 

реалізується в мовних знаках, які породжують у читача асоціації з претекстами (народів 
вольне коло (І. Ф.) – сім’я велика, вольна, нова (Т. Ш.); по своїй хаті (І. Ф.) – в своїй хаті 
(Т. Ш.).



120

Про обездоленість України говорить у своїх творах також і Леся Українка в першому 
ж вірші раннього циклу «Сім струн». Початковий рядок вірша «DO» – поширене звер-
тання до України – бездольної матері:

До тебе, Україно, наша бездольная мати,
Струна моя перша озветься.
Але в останній строфі все ж звучить віра в те, що:
І, може, тоді завітає та доля жадана
До нашої рідної хати,
До тебе, моя ти Україно мила, кохана
Моя безталанная мати! [6; 146].
Ключові слова – Україна-мати, заплакана мати, сердечна, стражденна неня, без-

дольная мати, безталанная мати, Україна убога – є тими інтертекстуальними лексични-
ми одиницями, що формують концептуальний образ України в текстовому просторі пое-
тичних творів, автори яких, будучи світоглядно близькими, не лише створюють традицію, 
а й формують національну самосвідомість, пробуджують національну гідність. Концеп-
туальний образ наповнюється додатковими прирощуваннями індивідуально-авторських 
смислів, виформовуючись в об’ємний концепт з усіма його конотативними значеннями. 
Міжтекстовий зв’язок не втрачається і в подальшій поетичній творчості митців слова, 
хоча на іншому часовому зрізі концепт «Україна» в художньому дискурсі набуває дещо 
інших акцентів. Продовжується започатковане Шевченком формування концепту, до того 
ж воно не втрачає своєї актуальності й емоційності, яка була притаманна попередникам.

«Слово про рідну матір» – так назвав у 1941 році пристрасну ораторію поет-патріот 
М. Рильський, адресуючи її своїм співвітчизникам на окупованій фашистами Україні. 
Інтертекстуальні елементи ораторії – ремінісценції, алюзії в конкретному мовному 
вияві етнокультурознакових імен, назв художніх творів, географічних назв, пов’язаних 
з подіями героїчного минулого, прямих і трансформованих цитат зі «Слова о пол-
ку Ігоревім» створюють ментальний образ Вітчизни, наповнюють концепт «Україна» 
аксіологічною конотацією – вірою в незнищенність України як культурної цінності, 
високоорганізованої цивілізації:

Благословен той день і час,
Коли прослалась килимами
Земля, яку сходив Тарас
Малими босими ногами,
Земля, яку скропив Тарас
Дрібними росами-сльозами.

Благословенні ви, сліди,
Не змиті вічності дощами,
Мандрівника Сковороди
З припорошілими саквами,
Що до цілющої води
Простує, занедбавши храми;
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Благословен мечів ясних
Огонь, отчизни охорона,
Іржання коней бойових,
Морських походів даль солона,
І «Енеїди» владний сміх,
Полтави тихої корона.
Гаряча дума Кобзаря,
Що і в огні не спопеліє,
І молоток Каменяра,
І струни Лисенка живії,
І слави золота зоря
Круг Заньковецької Марії!

Гримить Дніпро, шумить Сула,
Озвались голосом Карпати,
І клич подільського села
В Путивлі сивому чувати.
Чи совам зборкати орла?
Чи правду кривді подолати?

О земле рідна! Знаєш ти
Свій шлях у бурі, у негоді!
Встає народ, гудуть мости,
Рокочуть ріки ясноводі!..
Лисиці брешуть на щити,
Та сонце устає – на Сході! [10; 181–183].
І хоч автор поетичного твору жодного разу й не вживає слова «Україна», не виникає 

сумніву, про яку «землю рідну», «рідну матір» йдеться, бо концепт «убирає в себе зна-
чення багатьох лексичних одиниць», «акумулює культурний рівень кожної мовної 
особистості» і «реалізується не лише в слові, але й у словосполученні, висловлюванні, 
дискурсі, тексті» [8; 79, 80]. У тексті твору постає неповторний образ України – Тарасової 
землі:

Настане день, настане час –
І розіллється знов медами
Земля, шо освятив Тарас
Своїми муками-ділами,
Земля, шо окрилив Тарас
Громовозвукими словами [10;182].
Високий стиль поеми-ораторії забезпечує, відповідно, високе емоційне напруження, 

що пробуджує патріотизм. Такою ж емоційною наснагою й глибоким патріотизмом прой-
нятий і твір А. Малишка цього періоду «Україно моя». Поет заявляє:

Україно моя, мені в світі нічого не треба,
Тільки б голос твій чути і ніжність твою берегти [7; 156].
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Високий рівень цінності України виявляється в тому, що поет готовий до самопо-
жертви, аби звільнити її від страждань:

Буду дихати, падать, рости й воювать до загину,
Бо великий наш гнів, бо дорога рівнішою є.
Я візьму твого горя і смутку важку половину
У розтерзане, горде, нескорене серце моє!

І піду, як Микула, пригнусь, потемнію від ноші,
Висхну, спрагою битий, можливо впаду на сліду,
Але бачити буду: цвіти зацвітають хороші
У твоїм, Україно, зеленім і вічнім саду [7;158 – 159].
У текстовому просторі поетичних творів інтертекстуальна природа творення концеп-

ту «Україна» виявляється в діахронічному вимірі. 
Вірш Ліни Костенко «Біль єдиної зброї» присвячено мові. Сама назва його є трансфор-

мованою, а епіграф – прямою цитатою з Лесі Українки. Ліна Костенко продовжує форму-
вання концепту «Україна» зі зміщенням акценту на важливість збереження української 
мови, що дорівнювало (за умов панування ідеї про злиття всіх націй у міфічний, про-
типриродний єдиний радянський народ) збереженню самої України як такої, бо тільки 
національна мова зберігає код нації й забезпечує зв’язок поколінь.

Отож, на думку Ліни Костенко, збереження національної мови є неодмінною умо-
вою існування України та її народу. І якщо на початку вірша назву України замінено 
емоційно-інтимним звертанням «мій рідний краю», то в передостанній строфі поетеса 
стверджує:

Шматок землі,
ти звешся Україною.
Ти був до нас. Ти будеш після нас [5; 208].
Таке твердження наповнене впевненістю в незнищенності мови, рідної землі, народу, 

бо те, що здобуте так тяжко і не одним поколінням, набуває сакрального значення:
Добірним зерном колосилась мова.
Вона як хліб. Вона мені свята.
І кров’ю предків тяжко пурпурова [5; 208].
Інтертекстуальний елемент ремінісценції (твоя поетеса була Українкою) довершує 

авторське наповнення концепту: той, хто розвивав і плекав рідну мову, творив саму 
Україну, заперечуючи Малоросію як меншовартісне, принизливе для свідомого українця 
поняття, як це зробила фізично, але не духом, слабосила дівчина Лариса Косач, назвавши 
себе так виклично для того часу Українкою:

Коли ти навіть звався – Малоросія,
Твоя поетеса була Українкою! [5; 208].
Тривога за долю України звучить також у Стусових рядках. З притаманним поетові 

трагічним світовідчуттям він б’є на сполох, щоб розбудити сонних співвітчизників, а 
не чекати, доки «злії люде» Україну «присплять, лукаві, і в огні її, окраденую, збудять»:

А де ж Україна? Все далі, все далі, все далі.
Наш дуб предковічним убравсь порохном.
Украдене сонце зизить схарапудженим оком,
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мов кінь навіжений, що чує під серцем метал.
Куріє країна, кривавим збігає потоком [14; 398].
У період хрущовської «відлиги» молодий поет В. Симоненко, геть відкинувши 

споконвічний комплекс меншовартості українця, зухвало й сміливо заявляє про 
унікальність своєї вітчизни – України («Хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою 
говорю»). Йому ж належать і ті слова про глибинний патріотизм, які стали вже крилати-
ми («Можна все на світі вибирати, сину, Вибрати не можна тільки Батьківщину»), і 
стосуються вони лише України, а не вітчизни-Радянського Союзу, на що є пряма вказівка 
в тексті вірша (білява хата, прийдуть з України верби і тополі). Таке розуміння 
Батьківщини-України є доповненням до формування концепту в нових умовах суспільно-
політичного життя, яке могло постати лише на попередньому набуткові саме, знову ж 
таки, в художньому дискурсі.

Емоційно наснажений образ України живе в душах і поетичних образах тих, хто з 
різних життєвих причин назавжди відірвався від неї. Мовознавець Н. Сологуб розкриває 
своєрідність словесного вираження образу України у мовотворчості поета з канадської 
діаспори Яра Славутича, зазначивши, що «саме слово «Україна» в нього вживається 
відносно рідко. Але названа чи неназвана цим словом (передана іншими словесними 
засобами), ця реалія залишається стрижнем мовотворчости поета. Відчуття вітчизни й 
материзни – «українське вічності чуття» пронизує всю його поезію. Світоглядна позиція 
Яра Славутича втілюється в цьому образі не в своєму абстрактно-логічному вигляді, а в 
живому переплетенні з емоціями, оцінками…» [13; 17].

У цьому образі в номінаціях предметів побуту, географічних назв, символіки по-
стають реалії життя і поетика рідного краю, які є ностальгійними знаками в авторській 
інтерпретації:

Земле моя, що стелила барвінок під ноги,
Пальці дитячі голубила після дощу,
Явою стань на чужинні безмежні дороги…
Рідна, єдина, в мережаній простій киреї,
Другої в світі такої ніде не знайти! [18; 228].
Я пригадаю степові могили,
Сади вишневі, села біловиді,
Могутній плин широкого Славути,
Найкращі в світі затишні гаї [18; 29].
Я ваш навіки, степові широти,
Зелені зарви рідного Дніпра [18; 176].
Твоя святість – твій рідний Київ… [18; 431].
Ці ностальгійні мотиви продовжують формування концепту «Україна», доповнюючи 

його ціннісною домінантою концепту. Таке сприйняття Вітчизни-України з далекої чу-
жини єднає поетичні тексти Яра Славутича з текстами віршів О. Олеся, написаних ним 
у безнадії повернутися в рідний край.

Творення концепту «Україна» в текстовому просторі поетичних творів триває й 
сьогодні, не втрачаючи своєї актуальності. У непростих умовах сьогодення поети знахо-
дять ті мовні одиниці, які передають суть поняття в поетичних формулах, наповнюючи 
традиційну образну народну символіку індивідуальною емоцією, продовжуючи образну 
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парадигму концепту. Зразком такого нарощування концептуально значущих художніх 
смислів може бути вірш В. Калашника «Україні»:

Я не клянусь тобі в любові
І за недолю не клену.
Але завжди ношу з собою
Калину й вітку полину.
Вони живі любові свідки.
Я з ними твій, а не нічий.
Лише в калиновому світі
Полин недолею гірчить [4; 35].
Через фольклорну символіку автор висловлює своє глибоке почуття до Вітчизни-

України і філософську ідею про те, що краса і любов завжди мають присмак гіркоти. 
Такий прийом є традиційним засобом художньої творчості, свідомою авторською наста-
новою на інтертекстуальне підключення до національного коду через архетипні образи.

Індивідуально-авторські компоненти художнього концепту в процесі творення 
спільної моделі поетичного образу України протягом певного історичного періоду ста-
ють фрагментами концептуальної картини світу українців, вербалізованим вираженням 
ментального образу Вітчизни.

Отже, стає очевидним, що формування концепту «Україна» триває й досі, а художній 
дискурс і сьогодні залишається провідним у його творенні й прищепленні у свідомість 
українського етносу.

Концепт «Україна» стає знаком, що виконує в національному художньому дискурсі 
апелятивну функцію, розпізнавання й трактування якого виявляє ідеологічні, політичні 
позиції адресанта й адресата (автора й читача), аксіологічні настанови суспільної думки.
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ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ КОНЦЕПТА «УКРАИНА» В ТЕКСТОВОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ ПОЭТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

В процессе анализа художественных текстов поэтических произведений мы пы-
таемся раскрыть закономерности и языковые средства создания концепта «Украина» 
в текстовом пространстве поэтических произведений. Концепт «Украина» функцио-
нирует как поэтическая парадигма в произведениях разных авторов, реализуя общую 
идею, создавая общую модель эмоционально окрашенного сакрального образа Родины.

Ключевые слова: концепт, Украина, текстовое пространство, языковая картина 
мира, идиоэтнический образ, интертекстуальность.
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THE PROCESS OF CREATING THE CONCEPT «UKRAINE» IN THE TEXT 
SPACE OF POETRY

In the process of analysis of the artistic texts of poetry, we try to reveal the laws and 
linguistic means of creating the concept «Ukraine» in the text space of poetry. The concept 
«Ukraine» functions as a poetic paradigm in the works of diff erent authors, realizing the gen-
eral idea, creating common model of emotionally painted sacred image of the Fatherland.

Key words: concept, Ukraine, text space, linguistic picture of the world, idioethnic image, 
intertextuality.
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HIERARCHY OF SYNTACTIC DIVISION IN INITIAL 
PUBLIC OFFERING TEXTS

The article investigates diff erent types of Quality sentences used within IPO texts. The most 
widely used constructions such as two-component constructions with and without determinants 
in which the subject (group of subject) precedes the predicate are analyzed. The peculiarities 
of determining members with a subject or object value and adverbial determinants are re-
searched.

Key words: theme, determinant, subject, modal, passive, modifi er, inversion, quality con-
struction, objects.

Being a refl ection of the major changes in the global economy, the study of economic and 
fi nancial texts is one of the pressing problems of modern linguistics. The need to explore the 
Initial Public Off ering (IPO) texts from the point of view of the Functional Sentence Perspec-
tive and Syntactic division arises from the role these texts play in communicative interaction 
aimed at the economic development of the society. In modern linguistics, the Functional Sen-
tence Perspective (FSP) is being constantly developed by the most outstanding linguists of the 
present. However, the types of Quality Dynamic Semantic Scales found in the Initial Public 
Off ering text remain insuffi  ciently investigated, which determines the relevance of this study.

The purpose of this article is to study diff erent types of Quality sentences used within IPO 
texts, analyze the most widely used constructions such as two-member sentences with and 
without determinants, in which the subject (the group of the subject) precedes the predicate 
(group of the predicate), two-member sentences without determinants, in which the predicate 
(predicate group) precedes the subject (subject group) and mono-nuclear sentences with and 
without determinants.

A scientifi c study of Communicative Dynamism and Functional sentence Perspective was 
started in the works of Vilém Mathesius, a representative of the Prague School of Linguistics, 
and was later developed by modern linguists such as M. Adam and L. Dušková [1; 2; 3; 4]. As 
a representative of a functional approach to language, the Prague School of Linguistics paid 
noticeable attention to the theory of Functional sentence perspective (FSP). The founder of the 
«aktuálního členění větného» in Czech context is V. Mathesius [1], who introduced a twofold 
interpretation of sentences and identifi ed two content elements of which every utterance con-
sists:

1) the element about which something is stated = the basis (theme); «východisko/téma/
základ»,

2) what is stated about the basis = the nucleus (rheme); «jádro/réma»[1].
The sequence of these two elements is Theme – Rheme is desribed as an objective order, 

the reverse sequence Rheme – Theme is called a subjective one [2, p. 19]. The theory of FSP 
was further developed by Jan Firbas, who established a new concept of FSP – Communicative 
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dynamism and investigated the semantic content of a verb and its relation to potential competi-
tors developing scales of dynamic semantic functions:

I) the phenomenon presented → Presentation Scale (PS),
II) the quality ascribed to the phenomenon or to its specifi cation → Quality Scale (QS) [5].
Their distinction depends on the way a sentence is oriented: 
• a sentence may introduce a phenomenon to the discourse and so is directed towards the 

subject ←
• a sentence says something new / context-independent about the subject and is thus di-

rected away from the subject → 
The fi rst case is represented by the Presentation Scale, the other by the Quality Scale.

Presentation Scale (Pr-Scale)
- a phenomenon is presented on the scene

- such an utterance features “existence or appearance on the scene with
explicitness or suffi  cient implicitness” [6, p. 65]
The main elements of a presentation scale are Setting (Set), Presentation of Phenomenon (Pr) 
and Phenomenon Presented (Ph) [6].
For example,

Prior to the Off ering there has not been any public market for the Shares…. [9, p].
 Set   Set  Pr  Ph

Quality Scale (Q-Scale)
- a quality (its specifi cation) is ascribed to a (typically) context-dependent subject; 
- the verb can fulfi l two diff erent functions, either the notional component expresses the 

quality or it carries out the act of ascription while the quality is expressed by a non-verbal ele-
ment [5, pp. 66, 86].

The main elements of a quality scale are Setting (Set), Bearer of Quality (B), Ascription of 
Quality (AofQ) , Quality (Q), Specifi cation (Sp) and Further Specifi cation (FSp) [6].

For example:
MHP currently sources its breeding fl ocks from a supplier in Germany. [7, p. 18]. 

B   Set   Q   SP   F Sp

To classify Quality sentences used within IPO texts it is essential to establish a hierarchy 
of syntactic division essential when determining the patterns of the syntactic components 
located in the syntactically extended sentence. A syntactically extended sentence can be a part 
of the subject group (a subject with all the words that extend it) and the group of the predicate (a 
predicate with all the words that extend it). The subject group and the predicate group together 
form a predication [8, p. 60].

In IPO a predicative group can be extended by a determinant, i.e., by such a sentence mem-
ber that belongs to the predicative group as a whole:

In the European Union, drug approval and manufacture is regulated at both the national 
and European level [9, p. 42].

Determinants having a circumstantional meaning are the only members of a sentence that 
stay outside the predication, since they do not belong to any of its components separately, but 
to the predication as a whole [8, p. 61]. Since the determinants, or the determining members of 
the sentence, belong to the predicative group as a whole, they are located in syntagmatically 



128

independent statements at the beginning of the sentence in the front of a predication. Syntag-
matically independent statements are the ones which are usually generally informative, that 
is, they answer the full dictum question (What is the matter? What has happened?). The full 
dictum question is directed to the entire content of the utterance. The answer to it also consists 
of the entire content of the utterance, so it is either undiff erentiated, or the subject is not given, 
but new: What happened [10]?

 The idea that determinants with a circumstantial meaning can relate to the whole sentence 
as a whole was fi rst introduced by V.V. Vinogradov, who described them as minor terms of the 
sentence, as circumstances of time, space, causes, goals, concessions and conditions which can 
directly relate to the rest of the sentence as a whole. Therefore, they are not directly connected 
with the subject group or the predicate group [11].

The theory of determining sentence members is developed in detail in the works of N. 
Shvedova where determining sentence members are divided into two types, diff ering in their 
functions [12; 13].

I. The fi rst type includes determining members with a subject or object value.
It is worth mentioning that using determining members with a subject or object value is not 

common for IPO texts issued in the English language as it implies inversion which is not appro-
priate in the business style used in IPO texts. However, the Passive voice in the sentences that 
describe core business activities of the Issuer Company can be qualifi ed as quality schemes, in 
which Quality – releasing the product is ascribed to the Bearer – Issuer Company – Microsoft 
and is perceived as a core business activity of the Company as in the example:

MS-DOS business applications are released over the next two years: Microsoft® Chart, 
Microsoft® Project and Microsoft® Access. January 1984 Microsoft releases versions of the 
Microsoft BASIC Interpreter and Microsoft Multiplan simultaneously with Apple’s introduction 
of the Apple® Macintosh™ [14, p. 2].

I. The second type includes determining circumstances, or adverbial determinants. 
They have diff erent adverbial meanings — reason, place, time or cause as in the example:

In order to control expenditure on pharmaceuticals, most member states in the European 
Union regulate the pricing of products and, in some cases, limit the range of diff erent forms of 
drug available for prescription by national health services [9, p,43].

The circumstantial determinants are freely-joined word forms and free means of a sentence 
extension. In order to study the word order in a sentence, it is essential to point out a common 
unity of these two members, their diff erence in meaning and relation to the predication as a 
whole as well as the position in front of the predication.

In IPO texts a sentence may have several determinants. The following are examples of the 
most typical combinations of several determinants.

a) A combination of two circumstantial determinants defi ning the condition and time: 
Under Ukrainian law, prior to 5 November 2003, to be eff ective land lease agreements had 

to be registered with state land registrars [7, p.24].
b) A combination of two determinants defi ning the exact time period of issuer existence and 

circumstantial peculiarities of functioning
 За час існування “Райффайзен Банк Аваль” проти товариства справи про банкрут-

ство та санацію не порушувались [15, p.14].
c) A combination of two circumstantial determinants defi ning reasons:
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Для придбання облігацій та здійснення операцій з облігаціями покупець повинен 
відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача або може скористатися 
послугами зберігача «Райффайзен Банк Аваль» [15, p.138].

d) A combination of three circumstantial determinants defi ning the manner and exact time 
and prior time periods:

In addition to its core agricultural operations, in 2005, 2006, 2007 and in prior periods, 
MHP purchased natural gas from gas traders and resold it mainly to third parties [7, p. 25].

In IPO texts determining sentence members may be simple and extended. For example:
“Prior to the end of this 120 day period,….”[ 14, p. 7].
“Prior to this off ering …” [14, p. 7].
Consequently, the extended determining member of a sentence is a word combination, which 

in turn can be divided into several components. Thus, a syntactically extended sentence can be 
divided into a determinant (or a group of a determinant) and a predication at the fi rst stage. At the 
second stage, the predication is divided into the subject group and the predicate group. There is a 
following hierarchy between the syntactic components of the sentence (pict. 1).

A group of a determinant – A predication
 A group of a subject A group of a predicate
Pict. 1 Sentence components hierarchy
This relationship can be expressed in another way, in the form of the formula: “Determinant 

group + predication (subject group + predicate group)”. Each of these groups, in turn, is divided 
into components of the phrases that make up the group [8, p. 63].

In syntagmatically independent statements, the linear arrangement of groups and the linear 
arrangement of words within groups are subject to certain rules. The rules for the arrangement 
of the subject, the predicate, and the determinants coincide with the rules for the arrangement 
of the same sentence members consisting of a single word [8, p. 63]. In IPO texts, nonextended 
sentences are not common. In most cases a subject is located in front of a predication and, in 
turns, a subject group is located in front of a predicate group. For example:

Емітент залишається безперечним національним лідером у сфері виробництва 
антибактеріальних препаратів [16, p. 9].

Прибуток емітента реінвестувався в розвиток виробництва. [16, p. 10].
Iryna Kovtynova distinguishes six basic types or six linear schemes of syntagmatically in-

dependent statements, or the ones in which the Functional sentence perspective does not violate 
the hierarchy of syntactic division. These types are diff erentiated depending on their syntactic 
composition into two-member and mononuclear sentences; sentences with determinants and 
without determinants [8, p. 63].

1. Two-member sentences without determinants, in which the subject (the group of the 
subject) precedes the predicate (group of the predicate);

2. Two-member sentences without determinants, in which the predicate (predicate group) 
precedes the subject (subject group);

3. Two-member sentences with determinants in which the subject (group of subject) pre-
cedes the predicate (group of predicate);

4. Two-member sentences with determinants in which the predicate (predicate group) pre-
cedes the subject (subject group);

5. Mono-nuclear sentences with determinants;
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6. Mono-nuclear sentences without determinants [8, pp. 64, 65].
Most of these linear independent statements in which the Functional sentence perspective 

does not violate the hierarchy of syntactic division are present both in the Ukrainian and Eng-
lish language IPO texts.

1. Two-member sentences without determinants, in which the subject (the group of the 
subject) precedes the predicate (group of the predicate). In IPO texts, this most recurring sub-
type of the Quality Scale sentence pattern is formed by a thematic subject in initial, preverbal 
position. Here the initial sentence element is represented by a context dependent subject, which 
is followed by the verb, which expresses the action characteristic to the subject, thus being its 
inherent Quality. For example:

Облігації обертаються вільно [15, p. 38].
2. Two-member sentences without determinants, in which the predicate (predicate group) 

precedes the subject (subject group) are quite common in the Ukrainian Language IPO texts 
and were not found in the English language IPO texts because Subject-Verb inversion is an 
emphatic structure which is not common for a business style of IPO texts. Moreover, inverted 
word order is also not common for the Ukrainian IPO texts and can occur in the descriptions 
of the Company structure. The Rhematic Subject in the following example is a Bearer of a 
Quality “особа”, “Відкриває та головує” is a Quality, “на Загальних зборах Товариств” 
is a Specifi cation:

 Відкриває та головує на Загальних зборах Товариства особа, що обрана Наглядовою 
радою Товариства Головою Загальних зборів Товариства [17, p. 2].

3. Two-member sentences with determinants in which the subject (group of the subject) 
precedes the predicate (group of the predicate) are mainly formed by the following Quality 
Scale:

Setting (Set), Bearer of Quality (B), Ascribing a Quality (AofQ), Quality (Q), Specifi cation 
(Sp), Further Specifi cation (FSp).

This type of a Quality Schemes is to a great extent employed in the following situations:
a) Description of the shares acquisition process, and actions undertaken by the issuer and 

shareholders. For example:
Для пред’явлення облігацій до погашення власники облігацій повинні перевести 

належні їм облігації з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента 
в депозитарії ПрАТ “ВДЦП” до 12 години (за Київським часом) дати початку пога-
шення облігацій. Після цього Емітент перераховує грошові кошти на поточні рахунки 
власників облігацій [18, p.113] .

З цією метою Банк буде прагнути до формування довгострокових відносин і 
взаємовигідного співробітництва з клієнтами, залишаючись надійним партнером [15, 
p. 12].

b) Description of the core business activities of the issuers. For example:
In addition to the three core businesses, Hikma conducts the businesses described below 

[9, p. 68].
A special subcategory characteristic to the fi rst, second and third types of Quality sentences 

is represented by sentences in which the Quality-verb or Ascribing Quality-verb manifests 
itself in a modal form. For example:
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If our fi nancial results exceed the forecasted results, a shareholder may be subject to U.S. 
income tax on a greater portion of our cash distributions than would otherwise be the case 
[19, p.19].

 Constructions with modal verbs follow a pattern with a context-dependent subject and a 
Quality-verb or Ascribing Quality-verb. The construction with a modal verb within Quality-
Scale sentences shows the possibility of the action and enables the author of IPO texts and the 
owners of the companies (issuers) to escape the responsibility for the future events that may or 
may not happen or describe activities the company can legally perform within a given territory. 
For example:

We cannot assure you that we will be able to successfully charter our vessels in the future 
or renew existing charters at rates suffi  cient to allow us to meet our
obligations or to pay dividends to our shareholders [19, p.18].

5. Mono-nuclear sentences with determinants;
For a description of Hikma’s US facilities and capacity see Facilities below [9, p.73].
6. Mono-nuclear sentences without determinants.
*визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» 

[17, p. 27].
Both mono-nuclear sentences with determinants and the ones without determinants in the 

English language IPO texts contain A Specifi cation and Either a Bearer of a Quality or a Qual-
ity verb and can be found in the following cases:

a) Instructions to the reader in order to better understand the information given or to fi nd 
it faster. For example:

Please see Part XIV: [9, p. 100].
b) Information on the peculiarities of IPO text characteristics. For example, the length of 

the IPO being valid:
Строк дії до 09.11.2009 року [15, p. 9].
It is worth mentioning that not all types of linear independent Quality Schemes in which 

the Functional Sentence Perspective does not violate the hierarchy of syntactic division are 
present both in the Ukrainian and English language IPO texts. Sentences with Subject-Verb in-
version, where predicate (predicate group) precedes the subject (subject group) are not typical 
for IPO texts. However, the ones found in the corpus belong to the Presentation Schemes as the 
meaning of the verbal element is so habitual of the agents of the actions that the verb denotes a 
form of existence or appearance on the scene. The verb which acts in a semantic unity with its 
subject semantically supports the nature of the subject.

В порядку їх надходження. Після реєстрації в означеному журналі, на кожній заяві 
проставляється реєстраційний номер та дата подання заяви [16, p.14].

Taking into consideration the above mentioned facts, we can point out that IPO texts exten-
sively use determining members with a subject or object value and determining circumstances, 
or adverbial determinants defi ning reason, place, time or cause. Moreover, IPO texts widely 
exploit fi ve of the six linear schemes of syntagmatically independent statements developed by 
I Kovtunova. The widest presented constructions are two-member sentences with determinants 
describing the shares acquisition process and the core business activities and two-member sen-
tences without determinants, in which the subject (the group of the subject) precedes the predi-
cate (group of the predicate).
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Mono-nuclear sentences with determinants and mono-nuclear sentences without determi-
nants in the English language IPO texts are really rare and can be found as instructions to the 
reader, or information on the peculiarities of IPO text characteristics.

The prospect of our further exploration is a variety of sentence structures with diff erent 
syntactic schemes used in the Initial Off ering Prospectus texts.

LITERATURE
1. Mathesius V. O tak zvaném aktuálním členění větném. Translated as On information-bear-

ing structure of the sentence; in: S. Kuno (ed.): Harvard Studies in Syntax and Semantics. 
/Vilém Mathesius; – Harward, 1975. – p. 467-480. 

2. Adam M. A Handbook of Functional Sentence Perspective (FSP in Theory and Practice) 
with Key. 2. vyd. / Martin Adam ; Masarykova univerzita. – Brno, 2008. – 100 p. 

3. Adam M. “A bee buzzed across their path”. Semantic Affi  nity as a Formative Force in 
Presentation Scale Sentences. / Martin Adam ; Ostrava Journal of English Philology 3/1 
Ostravská univerzita. – Ostrava, 2011. – p. 19-32. 6

4. Adam M. On Some Specifi c FSP Features of Presentation Scale
Sentences in the Gospel of Luke, New Chapters in Functional Syntax. / Martin Adam ; 
University of Ostrava. – Ostrava, 2011. – p. 9-17. 

5. Dušková L. From the Heritage of Vilém Mathesius and Jan Firbas: Syntax in the Service 
of FSP. In: Theory and Practice in English Studies, 3: Volume 3. Proceedings form the 
8th Brno Conference of English, American and Canadian Studies. / Libushe Dušková; 
Masaryk University. – Brno, 2005 – p. 7-23. 

6. Firbas J. Functional Sentence Perspective in Written and Spoken Communication. / Jan 
Firbas; Cambridge University Press. – Cambridge, 1992. – 239 p. 

7. Firbas J. “On the Thematic and Rhematic Layers of Text.” Edited by Brita Wårvik, Sanna 
Kaisa Tanskanen & Risto Hiltunen (eds.) Organization in Discourse. Proceedings from the 
Turku Conference. Anglicana Turkuensia 14. / Jan Firbas; University of Turku. – Turku, 
1995. – p. 59-72. 

8. MHP S.A[Electronic resource]: . — Access to the prospectus: http://www.mhp.com.ua/li-
brary/fi le/ipo-prospectus.pdf (date of application 05. 2017) — The name from the screen.

9. Ковтунова И. И. Современный русский язык. Порядок слов и актуальное членение 
предложения: Учебное пособие. Изд. 2-е, стереотипное. / И. Ковтунова. – М.: Еди-
ториал УРСС, 2002. — 240 с.

10. HIKMA PHARMACEUTICALS PLC Prospectus [Electronic resource]: . — Access to 
the prospectus: http://www.hikma.com/~/media/Files/H/Hikma/Attachments/pdf/reports/
fi nancial-reports/ipo-prospectus.pdf (date of application 21.06.2016) – The name from 
the screen.

11. Долбик Е.E. Современный русский язык : хрестоматия. В 3 ч. Ч. 3. Синтаксис / 
Е. Е. Долбик, В. Л. Леонович, Л. Р. Супрун – Белевич. — Минск: БГУ, 2010. — 295 с.

12.  Виноградов В. В. Некоторые задачи изучения синтаксиса простого предложения. / 
В. В. Виноградов // Вопросы языкознания. – 1954. – № 1. – C. 3-29.

13. Шведова Н. Ю. Детерминирующий объект и детерминирующее обстоятельство 
как самостоятельные распространители предложения. / Н.Ю. Шведова // «Вопросы 
языкознания». — 1964. — № 6. — С. 77-93.



133

©   Струкаў В.В., 2019

14. Шведова Н.Ю. К спорам о детерминантах: обстоятельственная и необстоятель-
ственная детерминация простого предложения /Н.Ю. Шведова // Филологические 
науки. – 1973. – № 5. – С. 66-77.

15. Microsoft Corporation Common Stock. [Electronic resource]:. —Access to the pro-
spectus: http://www.lannigan.org/pdf/Microsoft_prospectus.pdf (date of application 
9.06.2019) – The name from the screen.

16. Проспект емісії облігацій Відкритого акціонерного товариства «Райффайзен 
Банк Аваль» [Electronic resource]:. — Access to the prospectus: https://webcache.
googleusercontent.com/search?q=cache:k3--mkSYDScJ:https://www.aval.ua/f/1/about/
for_publication/Prospectus_Aval_ua.pdf+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua (date of appli-
cation 21.06.2016) – The name from the screen.

17. Проспект емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВ-
МЕДПРЕПАРАТ» . [Electronic resource]:. — Access to the prospectus: http://www.ki-
evmedpreparat.com/fi les/prosp-em-2013.pdf (date of application 9.06.2019) – The name 
from the screen.

18. Проспект емісії облігацій приватного акціонерного товариства «НАФТОРАЗВИДО-
БУВАННЯ» . [Electronic resource]:. — Access to the prospectus: https://csd.ua/images/
stories/pdf/prospect/2015/prosp_naftogazvidobuvannya_abc_1.pdf (date of application 
27.01.2019) – The name from the screen.

19. ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ Державного територіально-галузевого об’єднання 
“Південно-Західна Залізниця”.[Electronic resource]:. — Access to the prospectus: 
http://www.swrailway.gov.ua/fi le/article/126/prospekt_e_30.10.2012.pdf (date of appli-
cation 20.12.2012) – The name from the screen.

20. Prospectus Paragon Shipping Inc. [Electronic resource]:. — Access to the prospec-
tus: http://www.paragonship.com/fi les/Final_Prospectus.pdf (date of application 
21.06.2013) – The name from the screen.

УДК 81’373.2’42
Струкаў В.В., лінгвіст, выкладчык
Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І.П. Шамякіна, Мазыр, Беларусь

МАСТАЦКІЯ БІБЛІОНІМЫ І АНТРАПОНІМЫ
ЯК ПРЭЦЭДЭНТНЫЯ І ІНТЭРТЭКСТУАЛЬНЫЯ ФЕНОМЕНЫ

(НА МАТЭРЫЯЛЕ “ПАЛЕСКАЙ ХРОНІКІ” І. МЕЛЕЖА)

У артыкуле аналізуецца зварот прадстаўнікоў камунікатыўнай прасторы Бе-
ларусі (беларуска- і рускамоўнай) да трылогіі І. Мележа “Палеская хроніка”, перш за 
ўсё – рамана “Людзі на балоце” як да крыніцы прэцэдэнтных феноменаў, а таксама як 
да пункту інтэртэкстуальнага прыцягнення, які “збірае” вакол сябе тэксты ў межах 
розных дыскурсіўных практык – ад паўсядзённай гутарковай-бытавой сферы, медыя-
камунікацыі, сеціва да паэтычнага дыскурсу. З прымяненнем метадаў суцэльнай выбаркі 
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з дапамогай пошукавых сістэм, а таксама кантэкстнага і канцэптуальнага аналізу 
зроблены вывад аб тым, што і сам бібліонім “Людзі на балоце”, і онімы, ужытыя І. 
Мележам для стварэння вобразаў персанажаў, і само імя пісьменніка трывала ўвайшлі 
ў фонд прэцэдэнтных феноменаў і цэнтраў інтэртэкставых прыцягненняў беларускай 
лінгвакультуры.

Ключавыя словы: бібліонім, антрапонім, мастацкі тэкст, прэцэдэнтны феномен, 
інтэртэкст.

У сучасным свеце з цяжкасцю можна ўявіць камунікатыўную прастору той ці іншай 
нацыянальнай мовы, той ці іншай этна- і лінгвакультуры, у якіх не функцыянавалі б тыя ці 
моўныя з’явы, устойліва звязаны ў свядомасці носьбітаў гэтых мовы / культуры / грамадства 
са сваёй моўнай прасторай, своеасаблівыя культурныя знакі-сімвалы. У айчынным і 
сусветным мовазнаўстве цікавасць да такога роду моўных з’яў пастаянна ўзрастае, чым і 
вызначаецца актуальнасць гэтай працы.

Яны ў сваю чаргу з’яўляюцца цэнтрамі інтэртэкстуальнага прыцягнення, як бы 
збіраючы вакол сябе зноў ствараемыя тэксты ў рамках розных дыскурсіўных практык – ад 
паўсядзённай гутарковай-бытавой сферы да літаратурна-мастацкага дыскурсу.

У гэтай працы мы ставім мэтай абагульненне назіранняў над апеляцыяй прадстаўнікоў 
беларускай камунікатыўнай прасторы (якая, як вядома, існуе ў беларуска- і рускамоўнай 
стыхіях) да трылогіі Івана Мележа «Палеская хроніка», перш за ўсё – рамана «Людзі 
на балоце» (1962), першай часткі цыклу, як да крыніцы прэцэдэнтных імёнаў і іншых 
феноменаў, што складаюць матэрыял даследавання. Для вырашэння гэтай задачы намі 
быў метадам суцэльнай выбаркі сабраны і сістэматызаваны аўтэнтычны корпус кантэкстаў, 
якія змяшчаюць дадзены абарот, з дапамогай прыцягнення пошукавых сістэм Яндэкс 
і Google пераважна ў зоне байнэту, у адносінах да якога ў далейшым выкарыстоўваліся 
метады кантэкстнага і канцэптуальнага аналізу. Прыклады прыводзяцца з захаваннем 
аўтарскай арфаграфіі і пунктуацыі. Акрамя таго, для аналізу прыцягнуты мастацкія 
тэксты (у асноўным паэтычныя), прысвечаныя Івану Мележу, яго згаданаму твору і яго 
персанажам. Пад прэцэдэнтным феноменам (ПФ) мы разумеем вербальныя адзінкі, значныя 
для моўнай асобы ў пазнавальных і эмацыянальных адносінах, якія маюць звышасобасны 
характар, вядомыя шырокаму колу носьбітаў мовы, зварот да якіх рэгулярна ўзнаўляецца ў 
дыскурсе [1, c. 216].

Змест і вынікі даследавання. Словазлучэнне “Людзі на балоце” – бібліонім (назва 
мастацкага твора) і ў той жа час свабодны перыфрастычны выраз, які з’яўляецца сродкам 
намінацыі жыхароў забалочанай мясцовасці. “Загаловак, – як зазначае В.В. Шур, – гэта 
першы онім, які сустракаецца чытачу, прызначэнне якога матывуецца зместам усяго 
твора, гэта першае слова, словазлучэнне, з якім аўтар пачынае размову з чытачом. Яго 
лічаць першым парадыгматычным знакам (аўтаномным сегментам) тэксту, які мае 
ініцыяльную (пачатковую), заўсёды моцную пазіцыю, максімальна функцыянальную 
загружанасць, якая ўплывае на ўсе катэгорыі тэксту – мадальнасць, канцэптуальнасць, 
працягласць і інш.” [4, с. 20-21].

Пры запыце на дадзенае словазлучэнне даволі прадказальна лідзіруюць звесткі аб 
аднайменным рамане Івана Мележа і знятым па гэтым творы мастацкім фільме В. Турава. 
Аднак і “самастойнае жыццё” ПФ “Людзі на балоце”, якім пазнаюцца ў названым вышэй 
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творы жыхары паўднёва-ўсходняга (Мазырска-Прыпяцкага) Палесся, пацвярджаецца 
шэрагам яго фіксацый у розных кантэкстах.

Гэты выраз актыўна працягвае выкарыстоўвацца ў тых кантэкстах, дзе вядзецца размова 
пра неўладкаванасць побыту людзей – дрэнных дарогах, ямах, лужынах, наступствах 
аварый, шкодзе, нанесенай прыроднай стыхіяй і г. д. (параўн. загалоўкі некаторых інтэрнэт-
публікацый: «Озеро» безнадёжья, или «Люди на болоте» с улицы Тургенева в Речице» 
[http://dneprovec.by/society/2016/01/15/10401]; «С видом на грязь и пустырь. Как живут 
люди на болоте в центре Лунинца» [http://media-polesye.by/news/s-vidom-na-gryaz-i-pustyr-
kak-zhivut-lyudi-na-bolote-v-centre-luninca-25573]; «Живем, как люди на болоте, хотя на 
дворе XXI век, а до Минска всего 15 километров» [http://naviny.by/rubrics/society/2016/04/04/ 
ic_articles_116_191360] и т.п.). У гэтым плане паказальная наступная антытэза: «В про-
шлом – люди на болоте, ныне – жители агрогородка») [http://svisgaz.by/ekonomika/
selhoz/2574-v-proshlom-lyudi-na-bolote-nyne-zhiteli-agrogorodka.html].

Тэматычна блізкімі з’яўляюцца выказванні, якія раскрываюць тэму стаўлення беларусаў 
да балотаў, амбівалентнасці ў канцэптуалізацыі гэтага сімвала, што характэрна для байнэ-
ту, параўн.: «Да балота ў народзе адносіны неадназначныя. Мала знойдзецца людзей, якія 
любяць яго так, як лес, возера ці горы. Нават сёння яно асацыіруецца з чымсьці жахлівым, 
небяспечным, жорсткім, таму і не становіцца месцам масавых вандровак. Аднак чалавека 
прывабліваюць зыбкія сцяжынкі ды купіны, шчодрыя на брусніцы і журавіны. Хтосьці, 
магчыма, займаецца і выпрабаваннем сваіх сіл балотным экстрымам, гульнёй на выжы-
ванне, знаходзячы ў гэтым своеасаблівае задавальненне. Так ці інакш, выкарыстоўвае ча-
лавек балота для сваіх жыццёвых патрэб. І ці прыходзіць да каго думка, што з балотам 
можа здарыцца бяда, што яно само патрабуе дапамогі?» (“Людзі на балоце”, артыкул 
А. Майсененка, г. Дзісна, на сайце раённай газеты «Міёрскі навіны» [http://www.mijory.by/
pryroda-i-yekalogiya/print:page,1,3263-lyudi-na-bolote.html]).

Сустракаюцца і такія матэрыялы, у якіх змяшчаецца погляд з боку на беларускае Па-
лессе. Так, пад загалоўкавым комплексам “Людзі на балоце. Тры дні ў краіне беларускіх 
Баскаў і балот” газета “Аўтабізнес” (№ 50 ад 18 снежня і № 51 (655) 25 снежня 2008) 
прапануе матэрыял пра аўтавандроўку па палескім краі, дзе, у прыватнасці, ёсць такі 
фрагмент: “Мы не провалились в пинские болота и не утонули на пароме с ручной тягой – 
жизнь и поездка продолжаются, держим курс на Туров! (…) Пейзаж неизменен: боло-
то, лес; лес, болото. На этой дороге становится понятно, почему у эскимосов несколько 
десятков слов, означающих снег, а в белорусском языке так много слов для обозначения 
болота: «амшарына», «багна», «бездань», «дрыгва», «непрахадзь», «плавун», «твань», 
«тапiла»...” [https://www.abw.by/number/see_note/3761].

Распаўсюджаныя і тыя дыскурсійныя практыкі, у якіх аналізуемая прэцэдэнтная 
адзінка звязана з тэмай традыцыйных заняткаў беларусаў-палешукоў: «Люди на бо-
лоте. В Беларуси – сезон сбора клюквы» [http://www.sb.by/obshchestvo/article/lyudi-na-
bolote-16092015.html].

У беларускамоўнай частцы байнэт-прасторы словазлучэнне “Людзі на балоце” 
фіксуецца і ў кантэксце разваг пра нацыянальную ідэнтычнасць беларусаў: «Людзі на 
балоце», статья С. Гриба, «Мінская праўда», партал «СМІ Беларусі» [http://mpravda.by/
pervaya-polosa/464-lyudzi-na-balotse.html]; інтернет-рэсурс «Ці сапраўды беларусы – гэта 
“людзі на балоце”? [http://www.svaboda.org/a/758484.html].
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Сярод іншых сітуацый, адзначаных фіксацый дадзенага ПФ, можна назваць такія, як 
экстрэмальныя віды дзейнасці, турызм, экалагічныя праблемы, спорт і інш. Акрамя таго, 
абарот “Людзі на балоце” выкарыстоўваецца як анамастычная адзінка ў функцыі другас-
най намінацыі: так, у прыватнасці, названы музычны калектыў з г. Гародні («Дебютный 
альбом группы «Люди на болоте» [http://musecube.org/?p=64193]), група ў сацыяльнай 
сетцы Facebook і інш.

Сустрэўся гэты ПФ і ў матэрыяле, прысвечаным рэалізацыі праекту «Беларусы pro», 
накіраванага на вывучэнне таго, наколькі добра мінчане знаёмыя з творчасцю беларускіх 
пісьменнікаў і паэтаў. Каля помніка паэту Максіму Багдановічу жыхарам Мінска сярод 
іншых задавалася пытанне: якія творы Багдановіча яны памятаюць і ці памятаюць яны, у 
прыватнасці, яго верш “Людзі на балоце”? Далей прыводзім цытату з дадзенага матэрыя-
лу: «Произведения Максима Богдановича минчане вспомнить не смогли. Не смутило их и 
наше ошибочное приписывание поэту романа Ивана Мележа «Люди на болоте». Тем не 
менее большинству прохожих все же удалось уловить несоответствие в словосочетании 
«стихотворение “Люди на болоте”», хотя точного определение жанра этого произве-
дения мы так и не услышали» [http://www.websmi.by/2014/10/belorusy-pro-borodu-maksima-
bogdanovicha-i-ego-stixotvorenie-lyudi-na-bolote].

Калі па-за межамі літаратурна-мастацкага дыскурсу, як можна было бачыць, актыўна 
фіксуецца сам бібліонім “Людзі на балоце”, то ў межах інтэртэкставага кантынууму 
згаданы твор часцей за ўсё прадстаўляецца дэталізавана: называюцца яго галоўныя 
героі, адбываецца апеляцыя да сюжэту, падкрэсліваецца рэгіянальны каларыт палескай 
мясцовасці, вядзецца дыялог з аўтарам – Іванам Мележам. Такім чынам, у інтэртэкставую 
прастору трапляе на толькі бібліонім “Людзі на балоце”, але і частка мастацкага 
антрапанімікону і тапанімікону класічнага твора.

Гэта не выпадкова, паколькі прозвішчы з’яўляюцца важным кампанентам моўнай 
сістэмы твора, валодаюць не толькі функцыямі асобаснай ідэнтыфікацыі, сацыяльнай і 
нацыянальнай дыферэнцыяцыі, але і функцыямі тэкстастварэння, тыпалагізацыі мастацкага 
характару, узнаўлення этнарэгіянальнага і гістарычнага каларыту.

Зместавы кампанент паняцця прозвішча ў мастацкім тэксце складаюць дэнататыўна-
сігніфікатыўныя аспекты яго семантыкі, якія рэалізуюцца праз: 1) суадноснасць з рэальнай 
сістэмай антрапонімаў у соцыуме; 2) валоданне ідэнтыфікацыйна-адрознівальнай 
функцыяй; 3) прэзентацыю сацыяльнай і нацыянальнай прыналежнасці, этнарэгіянальнага 
і гістарычнага каларыту; 4) стварэнне жанравай і стылістычнай адметнасці твора; 5) удзел 
у тэкстастварэнні і стварэнні мастацкага характару. Шлях да прозвішчаў літаратурных 
персанажаў у пісьменнікаў ляжыць на перасячэнні прозвішчаў жыццёвых прататыпаў, 
этнарэгіянальнага анамастыкону і аўтарскай фантазіі, якая падпарадкавана мастацкай 
канцэпцыі вобраза.

Сказанае вышэй праілюструем тэкстам верша Вікторыі Галоўчык «Прысвячэнне 
раману “Людзі на балоце”»: У мілагучным клёкаце балот, / Дзе Курані карэнні запусцілі, / 
Прырода-маці з клопатам расціла / Палескі працавіты свой народ. / Зямля, пачуцці, праца 
у полі / Ўзаемны сэнс тут мае для людзей, / І назаўжды жыццё з такіх падзей / Было 
наканавана іхняй долі. / Дрыгва навокал, а куды ісці? / Пытаннем задавацца тут не трэба… 
/ На “востраве” галоўная патрэба – / Шляхі-дарогі вольныя знайсці. / Ісці да гэтага парой 
бывае цяжка… / А Ганна з Васілём губляюць час. / Хоць мары супадаюць іх ураз, / Але не 
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клеіцца жыццёвая іх сцежка. / А як жа разыходзяцца шляхі! / Нам са старонак вельмі 
добра бачна / За гэта кніга, я табе ўдзячна! / Ты мне паслала мудрасці сляды.

Шэраг вершаў прысвяціў “Палескай хроніцы” вядомы паэт Мікола Мятліцкі. Так, у 
вершы “Роднае” ён звяртаецца да асобных матываў мележаўскага твора з мэтай падмацаваць 
імі сваю асноўную думку – аб зберажэнні і страце родных каранёў, гістарычнай памяці 
і перш за ўсё памяці аб родных мясцінах, што і з’яўляецца асноўным канцэптам верша, 
які пачынаецца радком з паэзіі Пімена Панчанкі «Кожны з нас прыпасае радзімы куток». 
Асноўная ж думка верша “Роднае” фармулюецца ў яго заключных радках: Ды павыдранай 
будзе аж да каранёў / Памяць роду. Ці тою ступалі пуцінаю? / Адракліся душой ад сваіх 
Куранёў, / Наглуміліся ўсяк над сваёю Айчынаю. / I зрабіліся ў моры людскім — нічые. / А над 
ёю сягоння, укрыўджана горкаю, / На пустэльнях знявечаных вецер пяе / Ды бліскоціцца ноч 
палыноваю зоркаю. / Скончан рэйс ля прысад. Мне Радзімы глыток, / Гаркаваты на смак, 
дораць смутныя Хойнікі. / Ёсць у кожнага свой, мілы сэрцу куток, / Дзе сурова жыццём 
лёсаў пішуцца хронікі.

У вершы “І.П. Мележу” (“Пудка шапача на верты аер…”) М. Мятліцкі звяртаецца 
да сучасных жыхароў палескай глыбінкі: Як жа вам чуецца у свеце цяпер, / Людзі мае, 
на палескім балоце? Размова ідзе аб сучасным стане паўднёва-ўсходняга Палесся пасля 
Чарнобыля: Чорнае неба сеяла скрозь / Мікрачасцінкі, нябачныя воку. / Вёсак аседласць 
— вось яна, вось! / Белая згуба ад іх — на паўкроку; аб вымушаным жыцці (а па сутнасці – 
аб дажыванні) людзей у іншых мясцінах: Як жа сабраць вам дарожны хатуль, / Сэрцам 
знайсці развітальныя сілы, / Каб у выгнанні — далёка адсюль — / Помніць адно пра 
вяртанне ў магілы?

Вакол імён Івана Мележа і яго галоўных герояў Ганны, Васіля і іншых разгортваюцца 
тэксты вершаў М. Мятліцкага “Ганна з Палесся”: — Ты будзеш Ганнай... / I яе красу / 
Тварыў, самотны, з чырвані рабіны. (…) — Ты будзеш Ганнай... / Хваляванне... Боль... 
/ Здалося: крочыць па алеях Мележ. / А ёй — вякі. / Інакшай быць не ўмееш / Вялікая, 
/ Без берагоў, / Любоў; і “Куток маленства”: Варушыць сена ўпраўны Зайчык, / Васіль 
трывуча выцер пот. / Прыкута, душна, саламяна / Жыве сяльцо між лет і зім. / Нясе 
ваду са студні Ганна, / Чуб прыхарошвае Яўхім.

Верш з характэрнай назвай “Васілю і Ганне” знаходзім у паэта Пятра Шаколы.
Некалькі вершаў беларускіх паэтаў, якія ўступаюць у інтэртэкставыя адносіны з 

творчасцю І. Мележа, аб’ядноўваюцца вакол, здавалася б, нязначнага палескага жартлівага 
дыялогу анекдатычнага характару: “А за Гомелем людзі е?” – “Е. Толькі – дробненькія” 
(“Подых навальніцы”, другая частка “Палескай хронікі”, прагяц “Людзей на балоце”), – 
які на самой справе набывае асаблівую канцэптуальную значнасць у сэнсавай структуры 
мележаўскіх твораў, у прыватнасці – у рэпрэзентацыі ключавога канцэпту “паляшук”, 
параўн.: З-за Гомеля людзі... Не дробны народ. / Вам неба і розум, і памяць дало. / Не 
вынішчыць стронцый зямны радавод, / Не выстудзіць душ паляшуцкіх цяпло (М. Мятліцкі, 
“Мае землякі! Паляшуцкі наш лёс…”); Прыгадаў я зноўку маладосць / I начлег казённы на 
вакзале. / — За Гомелем людзі ёсць? — / У мяне вандроўнікі пыталі. / Рагаталі мужыкі ў 
чарзе: / — Ёсцека, ды дробненькія ўсе... (…) Быў, бясспрэчна, Мележ сярод іх. / 1 Шамякін 
браў тады білет (…) Не спяшыў Навуменка Іван, / Ён абдумваў першы свой роман. / З 
кулямі варожымі ў нагах, / Поўны камсамольскай загартоўкі, /Макаёнак нішчыў па начах 
/ Першыя ў жыцці аднаактоўкі. / I зямляк мой, Сачанка Барыс, / Шчэ не ўведаў Штаты 



138

і Парыж. (…) Кажуць людзі: чым гаротней доля, / Тым бліжэй ты да чужога болю... / 
Рудабелка... / Ціхан Бумажкоў, / Мазураў і Ціхан Кісялёў, / Царыпаў, Ісачанка, Казлоў 
(…) Ловіць праўду сёння свет вялікі / У дзяржаўным голасе Грамыкі. / ...Ад’язджае і 
мне кажа госць: / — За Гомелем людзі ёсць! (А. Грачанікаў, “За Гомелем людзі ёсць...”). 
Апошні фрагмент, як можна заўважыць, вельмі насычаны прэцэдэнтнымі імёнамі, так 
ці інакш звязанымі з Палессем (узгадваюцца імёны вядомых палешукоў-пісьменнікаў, 
герояў Вялікай Айчыннай вайны, дзяржаўных дзеічаў і інш.), што і забяспечвае “жыццё” 
мележаўскага канцэпту “паляшук” у інтэртэкставай прасторы.

Нарэшце, ПФ-бібліонім “Людзі на балоце” узгадваецца ў свуязі з аднайменным 
мастацкім кінафільмам, створаным беларускім рэжысёрам Віктарам Туравым у 1981 г. 
Своеасаблівую эпіграму, адрасаваную В. Тураву (з элементамі каламбуру), знаходзім у 
Рыгора Барадуліна: Куды яшчэ далей расці? / Людзей з балота акультурыў, / Свой горад 
мае пры жыцці, / Багаты на стагоддзі,— / Тураў.

Заключэнне. Такім чынам, і сам бібліонім “Людзі на балоце”, і онімы, ужытыя 
І. Мележам для стварэння вобразаў персанажаў у творах пра Палессе, і само імя 
пісьменніка – з прычыны іх глыбіннай далучанасці да народнага жыцця, арганічнай сувязі 
з этнапобытам беларускага народа, яго этнарэгіянальнымі вытокамі – трывала ўвайшлі 
ў фонд ПФ і цэнтраў інтэртэкставых прыцягненняў беларускай і не толькі беларускай 
(гл. [2; 3]) лінгвакультуры, аб чым сведчаць і колькасць, і самы разнастайны характар 
іх функцыянавання ў розных сферах камунікацыі, у кантэкстах рознай семантычнай, 
канцэптуальнай і прагматычнай накіраванасці.
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Білорусь

ХУДОЖНІ БІБЛІОНІМИ І АНТРОПОНІМИ
ЯК ПРЕЦЕДЕНТНІ ТА ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІ ФЕНОМЕНИ

(НА МАТЕРІАЛІ “ПОЛІСЬКОЇ ХРОНІКИ” І. МЕЛЕЖА)
У статті аналізується звернення представників комунікативного простору Білорусі 

(білорусько- і російськомовного) до трилогії І. Мележа “Поліська хроніка”, насамперед – 
роману “Люди на болоті” як до джерела прецедентних феноменів, а також як до точки 
інтертекстового тяжіння, яке “збирає” навколо себе тексти в межах різних дискурсивних 
практик – від повсякденної розмовно-побутової сфери, медіа-комунікації, соціальних мереж 
до поетичного дискурсу. З використанням методів суцільної вибірки за допомогою пошукових 
систем, а також контекстного і концептуального аналізу зроблено висновок про те, що 
і сам бібліонім “люди на болоті”, і оніми, застосовані І. Мележам для створення образів 
персонажів, і саме ім’я письменника міцно увійшли до фонду прецедентних феноменів і 
центрів інтертекстових залучень білоруської лінгвокультури.

Ключові слова: бібліонім, антропонім, художній текст, прецедентний феномен.
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ART BIBLIONYMS AND ANTHROPONYMS
AS A PRECEDENT AND INTERTEXTUAL PHENOMENA

(BASED ON THE “POLESYE CHRONICLE” BY I. MELEZH)
The article analyzes the appeal of representatives of the communicative space of Belarus 

(Belarusian- and Russian speaking) to the trilogy of I. Melezh “Polesskaya Chronicle“, fi rst of 
all – the novel ”People on the swamp” as a source of precedent phenomena, as well as to the 
point of intertextual attraction, which “gathers” texts around itself within various discursive prac-
tices – from everyday colloquial sphere, media communication, network to poetic discourse. Us-
ing the methods of solid sample by using search engines and contextual and conceptual analysis 
concluded that he biblionym “People on the swamp”, and onyms, applied by I. Melezh to create 
images of the characters, and the name of the writer is fi rmly established in the foundation of the 
precedent phenomenon and Intertextile borrowings centers of Belarusian culture.

Keywords: biblionyms, anthroponyms, literary text, precedent phenomenon, intertext.
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РОЛЬ ОПИСОВИХ ГРАМАТИК, ПІДРУЧНИКІВ І СЛОВНИКІВ У 
ФОРМУВАННІ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ

Стаття присвячена огляду ключових граматичних та лексикографічних праць, які 
з’явилися протягом XVI ст.– 80-х рр. XVIII ст. в історії польської мови. Зафіксований 
фактичний матеріал дав можливість виокремити наукові підходи й традиції, які 
вплинули на зародження та формування лінгвістичної термінології польської мови. 
Виявлення закономірних тенденцій, властивих початковому етапу розвитку даного 
терміномасиву, сприяло виділенню підетапів латинською мовою (ХVI ст.) та розбудови 
лінгвістичної термінології на основі національної мови (ХVIІ ст.– друга пол. ХVIІІ ст.).

Ключові слова: польська мова, лінгвістична термінологія, середньопольська доба, 
новопольська доба, граматика, словник.

Лінгвістична термінологія (далі – ЛТ) польської мови має цікаву та довгу історію 
формування. Етапи її зародження та становлення припадають на середньопольську (поч. 
XVI ст.–80-ті рр. XVIII ст.) та новопольську добу (80-ті рр. XVIІІ ст.–1939 р.) [1; 2].

Значенню граматик та словників для загальнонародної мови присвячено чимало 
розвідок В. Децик-Зенби [6], К. Длугош-Курчабової й С. Дубіша [7], А. Кемпінської [10; 
11], З. Клеменсевича [12], А. Корончевського [13], Я. Лося [15; 16], Р. Тимошука [3] та ін. 
Проте характеристика ЛТ та особливостей її формування в цих працях має частковий ха-
рактер. Тому огляд підручників, граматик польської та інших мов і вміщеної в них мета-
мови вважаємо вельми актуальним для встановлення закономірностей формування ЛТ 
польської мови. Крім того, до поля нашого дослідження залучаємо спеціальні лексеми з 
лексикографічних праць, які вийшли друком протягом середньопольської доби.

Мета статті – здійснити огляд вибраних граматик, підручників і словників польської 
мови, виданих протягом середньопольської доби, з’ясувати значення цих праць у 
формуванні ЛТ польської мови.

Історія опису граматичної системи польської мови сягає ХV ст. – трактат Якуба 
Паркоша, каноніка та ректора Краківської Академії, (J. Parkoszowic, Traktat o ortografi i 
polskiej, rkp. 1440 (ok.)) [18]. У ХVI ст. проблеми польської орфографії та граматики роз-
робляли С. Заборовський (S. Zaborowski, Ortografi a, czyli sposób poprawnego pisania i 
czytania języka polskiego jak najużyteczniejszy, Florian Ungler, Kraków 1514), Я. Секлюцян 
(J. Seklucjan (Joannis Seclvcianus), Krótka a prosta nauka czytania i pisania języka polskiego, 
Królewiec 1549), С. Мужиновський (S. Murzynowski z Suszyc, Ortografi ja polská. To jest 
nauka pisániá i czytaniá języka polskié(go)..., Królewiec 1551) та ін. Елементи граматич-
ного опису польської мови (до появи граматик польської мови) містилися у граматиках 
латинської мови (наприклад, J. Henrichman, Grammaticae institutiones, 1511). Характер-
ною рисою лінгвістичних праць середньопольської доби було не розрізнення звука і 
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букви [6]: у С. Заборовського, наприклад, запозичені терміни sonus < лат. sonus „звук” і 
littera < лат. littera „буква” є взаємозамінними.

Оскільки латинська тривалий час була мовою науки, найстарші граматики польської 
мови були написані саме нею і за зразком латинських. Автором першої граматики 
польської мови був француз П. Статоріус-Стоєнський (P. Statorius-Stojeński, Polonicae 
grammatices institutio..., Drukarnia Królewska, Kraków 1568), вона описувала не тільки 
фонетику, орфографію, як, наприклад, трактати Я. Паркоша та С. Заборовського, а й по-
дано деякі відомості з морфології [10].

І. Квілецька та Г. Поповська-Таборська стверджують, що першою працею, яка 
містила питомі лінгвістичні терміни, був словник Варфоломія (Бартоломея) з Бидгоща 
1544 р. [14: 54–56]. Ці номінації вважаються найдавнішим зібранням польських лексем 
з цієї галузі. Спостерігаємо назви частин мови (imię każdej rzeczy „іменник”, spojenie 
„сполучник”), відмінків (mienionek / imieniak „називний відмінок”, dawanek „давальний 
відмінок”, zowanek „кличний відмінок”) та інших іменних і дієслівних категорій (liczba 
jedno znamionująca „однина”, oznaczenie / naznaczenie „спосіб дієслова”).

За словами А. Корончевського та Я. Лося, до перших спроб створити влас-
ну термінологію варто віднести також переклад А. Глабера з Кобиліна, професора 
Краківської академії, який популяризував праці з різних галузей знань, перекладаючи їх 
на польську мову, граматику Regulae grammaticales, regimina et constructiones (1542), яка 
до нашого часу не збереглася і авторство її невідоме, та видання А. Доната (1583 р.), яке 
теж не збереглося [13: 10–12]. Серед наведених ученими прикладів із цих праць можна 
назвати наступні, які за походженням є кальками з латини: imię „ім’я, іменна частина 
мови”, namiestnik / namiastek „займенник”, słowo „дієслово”, przysłowie „прислівник”, 
przełożenie / przekładanie „прийменник”, słączenie / złączenie „сполучник”, wołanie / wda-
nie „вигук” тощо [13: 10–12; 15: 133; 16: 205].

Неусталений характер ЛТ спостерігаємо на прикладі термінів, представлених у ла-
тино-польському словнику Я. Мончинського (J. Mączyński, Lexicon Latino Polonicum, 
Konigsberg 1564). Більшість найменувань – прототерміни (називають спеціальні уявлен-
ня, а не поняття), утворені шляхом перекладу відповідних латинських термінів, напри-
клад: litera wespołek brzmiąca „приголосний звук” (досл. „літера, яка звучить спільно, 
разом” – мається на увазі з голосним) < consonans „приголосний звук” (досл. „той, що 
(знаходиться) при голосному”) [13: 12].

Спеціальні лексеми у вигляді пояснення польською мовою до запозичених термінів 
спостерігаємо у підручнику І. Моравуса (I. Moravus, Questiones de primis grammatices 
rudimentis..., Wilno 1592): litera liquida – może się ukroić i przedłużyć „плавний приголос-
ний” [13: 13–14]. Розглянувши їх, можемо стверджувати, що вони є розмовними, недо-
статньо сформованими та не чіткими, переважають у період зародження термінології, 
наприклад: nomen proprium – które tylko służy jednej osobie albo rzeczy, które nam na krzcie 
albo z początku bywa dane досл. „який належить тільки одній особі чи речі, який нам під 
час хрещення чи з початку буває наданий”, „власне ім’я”.

Другою визначною лексикографічною працею середньопольської доби є словник 
Ґжеґожа Кнапського (Кнапіуша, лат. Cnapius, п. Knapiusz, Knapski) „Thesaurus polono-
latino-graecus seu promptuarium lingua Latinae et Graece” (1621). Тезаурус має енци-
клопедичний характер, є найбільшим словником лексики XVII ст. (містить біля 50 тис. 
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слів), крім загальновживаних слів мови подає спеціальні вирази [4]. Наприклад, уче-
ний виокремлює 6 назв відмінків, які були передтермінами (називали сформовані по-
няття, проте не відповідали основним вимогам до термінів): mianowaniu służący kształt 
słów„називний відмінок”; pytaniu, rodowi służący „родовий відмінок”; dawaniu służący 
„давальний відмінок”; obwinianiu, oskarżaniu służący „знахідний відмінок”; wzywaniu słu-
żący „кличний відмінок”; odbieraniu służący „аблатив” [15: 142].

Першою граматикою польської мови, написаною поляком, хоч і латиною, була праця 
Я. К. Войни (J. K. Woyna, Compendiosa linguae Polonicae institutio in gratiam exterorum..., 
Gdańsk 1690) [5: 60]. Згідно з античною традицією, Я. К. Война виділив 8 частин мови 
і використав номінації, перенесені без змін латинізми: nomen „іменна частина мови; 
ім’я”, pronomen „займенник”, verbum „дієслово”, participium „особлива форма дієслова; 
дієприкметник та дієприслівник”, praepositio „прийменник”, adverbium „прислівник”, 
interiectio „вигук”, coniunctio „сполучник” [20].

У ХVII і першій половині XVIII ст. зросла потреба в граматиках польської мови, які 
були написані німецькою, французькою, італійською мовами. Саме з цих підручників по-
чалося витіснення латинської мови у лінгвістичній системі польської мови. Такі грама-
тики містили терміни, які мали характер семантичних кальок. Наприклад, термінологія 
Є. Ротера (J. Roter, Schlüſſel zur Polniſchen vnd Teutſchen Sprach…, Wrocław 1616) гене-
тично була латинська, частково сполонізована: substantyw „іменник”, adiektyw „прик-
метник”, komparatywus „вищий ступінь порівняння”, genitywus „родовий відмінок”, 
syngularius „однина” [Roter 1616]. За посередництвом граматик відбувається поширення 
ідей західноєвропейського мовознавства, наприклад, М. Добрацький (Maciej Gutthäter-
Dobracki, Polniſche Teutſch erklärte Sprachkunſt... Grámátyká Polska, Niemieckim językiem 
wyráżona, Oleśnica 1669) замінив латинську термінологію на національну, наслідуючи 
Ю. Шотеля, який у своїй граматиці переклав німецькою латинські терміни (Justus Jerzy 
Schottel, Teutsche Sprachkunst, 1641, wyd. II, 1663) [6; 13: 16]. Термінологія М. Добраць-
кого характеризувалася вживанням питомого за формою слова: namiestnik „займенник” > 
лат. pronomen, uczestnik „особлива форма дієслова” > participium, przysłowie „прислівник” 
> adverbium, wdanie „вигук” > лат. interiectio „вигук” [Dobr. 1668].

Більше лінгвістичних термінів містили граматики італійської (A. Styla, Grammatica 
Polono-Italica…, Kraków 1675) та французької мов (B. K. Malicki, Klucz do języka 
francuskiego, to jest gramatyka polsko-francuska, Kraków 1700). Граматика А. Стилі 
була написана польською мовою, спостерігаємо фонетичнy, графічну, граматичну 
та лексико-семантичну асиміляцію латинських термінів до польської мови (wokał(a) 
„голосний звук”), що набувають характеру семантичних запозичень (konsonans „при-
голосний звук”), словотвірні (przysłowie „прислівник”, namiestnictwo „займенник”, 
przyrównanie „ступінь порівняння”) та фразеологічні (rodzaj niewieści „жіночий рід”, 
sposób rozkazujący „наказовий спосіб”) кальки з латини. Крім того, ця праця містила нові 
за формою авторські терміни-неологізми, які збереглися у сучасній ЛТ польської мови: 
czas teraźniejszy „теперішній час”, osoba „особа”, osoba pierwsza „перша особа”, osoba 
trzecia „третя особа”. На думку К. Вінцевич, варто віднести Адама Стилю до зачинателів 
польської граматичної думки [19].

На увагу заслуговує підручник французької мови В. К. Маліцького, який також був 
написаний польською мовою і містив розгалужену лінгвістичну термінологію. Автор 
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наголошував на важливості питомої термінології [8: 24]. У цій граматиці маємо чи-
малу кількість термінів-неологізмів, формальна структура яких частково була запози-
чена з латинської мови: akuzatyw „знахідний відмінок”, pozytyw „місцевий відмінок”, 
komparatyw „вищий ступінь порівняння”, infi nityw „інфінітив” [Mal. 1700]. Виявле-
но також питомі неологізми, утворені на ґрунті польської мови – zaimek „займенник”, 
stopień najwyższy „найвищий ступінь порівняння”, – що функціюють у складі сучасної 
ЛТ польської мови [12: 669].

Важливою працею для розвитку ЛТ є тримовний словник М. А. Троца (M. A. Trotz, 
„Nowy dykcjonarz, to jest Mownik polsko-niemiecko-francuski”, 1764). Найбільшою заслу-
гою й унікальністю цього словника є фіксація великої кількості спеціальних мовних оди-
ниць із різних галузей науки і техніки [10]. ЛТ представлена термінами, які вживалися 
у середньопольську добу: akcent „наголос”, artykuł „артикль”, przysłowie „прислівник”, 
płeć „рід”, kreska „тире” та ін. [Tr. 1764].

З’явилися граматики латинської мови, написані польською, які, незважаючи на 
дискусії з приводу питомої термінології, все ж таки її містили, наприклад, спостерігаємо 
польські спеціальні лексеми у праці Ф. Фооковітза (F. Fookowitz, Nowy sposób uczenia 
łatwego języka łacińskiego, Warszawa 1768): litera dwoista „дифтонг”, imię substantyw właś-
ciwe „власний іменник”, terminacyja „закінчення”, rodzaj białowgłowski „жіночий рід”, 
konstrukcyja rządu „підрядний зв’язок керування” та ін. [13: 33]. Протягом цієї доби 
вийшли перші мовознавчі розвідки та підручники польської мови, написані нею ж, у 
яких представлена була питома ЛТ. Це праці С. Клечевського (S. Kleczewski, O początku, 
dawności, odmianach i wydoskonaleniu polskiego zdania, Lwów 1767), В. Шилярського та 
ін. Граматика В. Шилярського (Walenty Szylarski, Początki nauk dla narodowej młodzieży..., 
Lwów 1770) – перший підручник польської мови, написаний на основі раціоналістичної 
лінгвістичної теорії, містив розгалужену мовознавчу термінологію: zaimek odnoszący 
„відносний займенник”, sposób nieskończony / nieograniczony „інфінітив”, imię istne / nie-
składane „непохідний вираз”, imię składane „похідний вираз” тощо [Szyl. 1770]. Польська 
ЛТ проникла навіть до шкільних та університетських підручників французької мови, ви-
даних у перехідний період між середньопольською та новопольською добами: Gramatyka 
francuska dla poczynających się uczyć języka francuskiego w szkołach, Warszawa 1766, Gram-
atyka francuska krótko zebrana dla uczących się języka francuskiego w Akademiji Wileńskiej, 
Wilno 1774, S. Nałęcz-Moszczeński, Snadna, gruntowna, obszerna grammatyka francuska..., 
Gdański 1774. У граматиці російської мови М. Любовича (M. Lubowicz, Grammatyka ros-
syjska, Poczajów 1778) нашу увагу привернув неологізм międzymiot „вигук”1.

Граматична система польської мови ХVI – кінця XVIII ст. містила відомості з фо-
нетики, орфографії та графіки, які представлені були в одному розділі orthographia / 
pisiemna náuká [Dobr. 1668] / ortografi a (ortografi a < лат. orthographia < гр. ὀρθογραφία) 
[ДГРС: 1190; WSJP], в якому містилася також інформація з пунктуації; морфології (słowá 
wykładająca náuká [Dobracki 1668] / etymologia) (XVI ст., лат. etymologija < гр. έτΰμο-
λογία < гр. έτΰμο „справжній” + гр. λογία „мова, слово”) [ДГРС: 680; WSJP] – характери-
стика частин мови та особливості словозміни з елементами словотвору та лексикології 
(phraseologia) (frazeologia < фр. phraséologie < лат. phraseologia < гр. phraseología) 

1 Пор. рос. междометие є калькою лат. interiectiō: inter „между”, ejecto „метать”, буквально „сло-
во вставленное – слово, которое метнули между полноценными словами” [ЭСРЯ, т. 2: 589].
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[WSJP]; синтаксису (syntaxis < фр. syntaxe < гр. σύν-ταξις [ДГРС: 1578; WSJP] / słowá 
złączająca náuká [Dobr. 1668]) – неповного і нечіткого розділу, основи якого інколи 
містилися також в інших частинах, з інформацією з риторики чи стилістики; загальні 
роздуми про мову. Окремі розділи були присвячені віршуванню – prosodia (< фр. prosodie 
[USJP]) / słowá natężająca náuká [Dobr. 1668].

Протягом XVI ст. – 80-х рр. XVIII ст. активно розвивалася граматична термінологія 
(переважно морфологічна), створення питомої термінології для галузей фонетики та син-
таксису відбулося пізніше, з XX ст., після появи праць, присвячених експериментальній 
фонетиці (Jean Rousselot, Principes de Phonétique Expérimentale, 1897, 1901) і виокрем-
ленням нових дисциплін (фонології та морфонології) [9: 52].

Отже, формування ЛТ – довготривалий процес, пов’язаний із пізнанням на-
вколишнього світу людиною й обробкою отриманих знань. Огляд граматичних та 
лексикографічних праць середньопольської доби дає зробити висновки, що польська ЛТ 
існувала вже в XVI ст.

Поступово із усного середовища практиків вона почала з’являтися у граматиках та 
словниках, що було зумовлене позамовними культурними, освітніми та суспільними 
чинниками, необхідністю її наукового опису та опрацювання. Можемо стверджувати, що 
середньопольська доба – етап зародження ЛТ в польській мові, який умовно можемо 
поділити на менші підетапи: а) підетап ЛТ латинською мовою (ХVI ст.), праці С. За-
боровського (1514), Я. Секлюцяна (1549), С. Мужиновського (1551), П. Статоріуса-
Стоєнського (1568) та ін.); б) підетап розбудови ЛТ на основі національної мови (ХVIІ 
ст. – друга пол. ХVIІІ ст.), граматики, написані іноземними мовами, перекладні словники 
(М. А. Троц (1764)), перша граматика польською мовою (В. Шилярський (1770)).

Перспективу подальших студій убачаємо в комплексному історично-
ономасіологічному аналізі ЛТ польської мови із залученням матеріалу інших 
слов’янських мов.
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Статья посвящена обзору ключевых грамматических и лексикографических работ, 

появившихся в течение XVI в. – 80-х гг. XVIII в. в истории польского языка. Зафиксиро-
ванный фактический материал позволил выделить научные подходы и традиции, кото-
рые повлияли на зарождение и формирование лингвистической терминологии польского 
языка. Выявление закономерных тенденций, свойственных начальному этапу развития 
данного терминологического массива, способствовало выделению подэтапов на латин-
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МОВЛЕННЄВА РЕАЛІЗАЦІЯ СТИЛЬОВОЇ РИСИ «СИМВОЛІЧНІСТЬ» 
В ДИСКУРСІ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ НОВЕЛИ

Стаття присвячена дослідженню символічності як стильової риси німецькомовної 
новели в семантичному та стилістичному аспектах. Описано мовленнєву реалізацію 
символічності за ступенем вираженості символу в тексті, що включає в себе дослі-
дження категорій експліцитності та імпліцитності. Розкрито комунікативно-прагма-
тичний потенціал стильової риси символічності в дискурсі німецькомовної новели.

Ключові слова: дискурс, німецькомовна новела, символічність, стильова риса, тип 
тексту.

Образно-символічний рівень німецькомовної новели характеризується функціону-
ванням стильової риси «символічність». Значна кількість підходів до вивчення категорії 
символу сприяє виникненню різних трактувань цього поняття у сучасній лінгвістиці. 
Низка вчених розглядає категорію символу з точки зору семіотики, тобто апелює до по-
няття «символ» через знак [5; 6; 12].

Символ визначають і як художній образ, що уособлює в собі з характерні риси пев-
ного явища, його ідею [10]; і як особливий художній образ-знак, який має невичерпну 
силу значень і неймовірну змістову місткістю [9]; і навіть як різновид тропу [14, с. 215]. 
Розмежовуючи образ та символ деякі вчені дотримуються думки, що образ виходить за 
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межі свого буквального змісту, але, на відміну від символу, не йде далі розширення і 
узагальнення та не виражає якісно нового змісту [2, с. 149]. Категорія «символ» зазначає 
вихід образа за власні межі, наявність якогось смислу, нероздільно злитого з образом, але 
йому не тотожного [1, с. 155].

Символ виражає загальну ідею, уособлює цілу ситуацію, належить до фонових знань 
і має багатошарову семантику. До основних характеристик символу належать інтен-
ційність, психологічність, образність, мотивованість, дейктичність, імперативність [8, 
с. 536–537]. До критеріїв, за якими можна визначити символічність певного образу, від-
носять: 1) наявність абстрактного символічного змісту експлікується контекстом; 2) об-
раз представлений так, що його буквальне тлумачення неможливе або недостатнє; 3) об-
раз імплікує асоціацію з міфом, легендою, фольклором [13]. Переходячи в символ, образ 
стає «прозорим», зміст «просвічується» крізь нього, оскільки поданий саме як змістова 
глибина, змістова перспектива [1, с. 155]. Підкреслюється алегоричність символу, що 
ґрунтується на подібності явищ [7; 501]. В противагу цьому, існує думка, що символ, 
на відміну від алегорії, – це імпліцитна величина, зміст якої покладено між рядків. Роз-
шифровка символу сприяє виникненню в адресата чисельних розумових та емоційних 
конотацій [14, с. 215].

Е. Г. Різель відносить алегорію та символ до різновидів метафори. Головну відмін-
ність між ними вчена вбачає у шляху їх виникнення. Вихідним пунктом алегорії є аб-
страктне поняття або узагальнене уявлення, для якого адресант винаходить конкретне 
вираження. У цьому випадку ідея виявляється завдяки контексту. Відправною точкою 
символу є конкретне явище дійсності. Експліцитне повідомлення про наведений ре-
альний денотат є причиною виникнення додаткового змісту, який в одних випадках є 
однозначним, в інших може сприйматися по-різному. Е. Г. Різель наголошує також на 
частому змішанні алегорії та символу і, як наслідок, неможливості розділення цих двох 
метафоричних різновидів. У цьому разі для позначення певного поняття запропоновано 
вживати термін «алегоричний символ» або ж «символічна алегорія» [15, с. 221–222].

Незважаючи на те, що у своїх роботах Е. Г. Різель приділяє увагу вивченню символу, 
дослідниця не включає цей аспект до виведеної нею трьохланкової системи композиції, 
яка включає формальний, змістовий та формально-змістовий рівні. Теорію композиції 
Е. Г. Різель було доповнено образно-символічним рівнем у дослідженнях Л. С. Піхтов-
нікової [7]. Розглянувши образно-символічний рівень на матеріалі німецької віршованої 
байки, дослідниця доходить висновку, що на чолі образно-символічного аспекту компо-
зиції знаходиться характерний для байки узагальнений образ-символ, який виникає на 
основі розгорнутої метафори-алегорії, через систему персонажів [7, с. 50–51].

Оскільки новела не вирізняється алегоричністю в зображенні образів, найвдалішим 
для дослідження новели є визначення символу як знаку, зв’язок якого з певним рефе-
рентом є мотивованим [3, с. 404; 4, с. 109]. Є доцільним розглядати ступінь та спосіб 
вираженості символу по відношенню до денотату. Тож метою нашої статті є дослідження 
мовленнєвої реалізації та прагматичного навантаження символічності як стильової риси 
німецькомовної новели.

За ступенем вираженості символу в тексті маємо змогу виокремити новели з експлі-
цитним символом та новели з символом, який представлений імпліцитно. Найяскравіші 
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символи, які трапляються в текстах німецькомовних новел, характерні для новел з пере-
важанням прямої мови на тлі авторського мовлення. Наведемо декілька прикладів.

У новелі А. ф. Шаміссо „Peter Schlehmils wundersame Geschichte“ символом є люд-
ська тінь. Петер Шлеміль, піддавшись відчуттю жадоби, виміняв свою тінь на гаманець, 
що приносить золото. Згодом він пошкодував про свій вчинок, проте повернути собі 
свою тінь так і не зміг, оскільки відмовився обмінювати тінь на душу. Тінь у новелі 
виступає персоніфікацією, оскільки наділена фізичними можливостями людини; вона 
також символізує честь, гідність та порядність людини і одночасно засуджує такі риси, 
як жадібність та гонитву за грошима. Символ «тінь» має експліцитний характер. Це осо-
бливо підкреслюється кінцівкою тексту, яка містить в собі яскраво виражений дидактич-
ний аспект: „Und Dich, mein lieber Chamisso, hab ich zum Bewahrer meiner wundersamen 
Geschichte erkoren, auf daß sie vielleicht, wenn ich von der Erde verschwunden bin, manchen 
ihrer Bewohner zur nützlichen Lehre gereichen könne. Du aber, mein Freund, willst Du un-
ter den Menschen leben, so lerne verehren zuvörderst den Schatten, sodann das Geld.“ [11, 
с. 131].

Новела К. Брентано „Geschichte vom braven Kasperl und dem schönen Annerl“ описує 
трагічні події, які відбуваються унаслідок спроб пошуку персонажами духовного змісту. 
Цікавим є те, що поняттю честі надається перебільшеного значення, внаслідок чого вона 
виступає символом нетерпимості та жорстокості. Через таке ставлення до честі персона-
жі новели Касперл і Аннерль роблять страшні речі. Касперл, дізнаючись, що його батько 
та брат злодії, викриває їх перед людьми; а потім, уважаючи, що через їх злочинні вчинки 
втратив свою честь, накладає на себе руки: „Mein Vater und mein Bruder sind Diebe, sie 
haben mich selbst bestohlen; mein Herz brach mir, aber ich mußte sie gefangennehmen und 
den Gerichten übergeben, denn ich bin ein Soldat meines Fürsten, und meine Ehre erlaubt mir 
keine Schonung. Ich habe meinen Vater und Bruder der Rache übergeben um der Ehre willen.“ 
[11, с. 48].

Наречена Касперла Аннерль, піклуючись про свою честь, лишає життя власну щойно 
народжену дитину: „“Es hat sie mit den Zähnen dazu gerissen“, sagte die Alte; „heut wird 
sie gerichtet; aber sie hat es in der Verzweifl ung getan, die Ehre, die Ehre lag ihr im Sinn. Sie 
war zuschanden gekommen aus Ehrsucht, sie wurde verführt von einem Vornehmen, er hat sie 
sitzen lassen, sie hat ihr Kind erstickt…“ [11, с. 52]. Дидактичне навантаження всього тек-
сту підкреслюється заключними словами автора: „Bei der nächsten Revue in der Gegend 
von D… soll das Monument auf den Gräbern der beiden unglücklichen Ehrenopfer, auf dem 
Kirchhofe des Dorfs, errichtet und eingeweiht werden… Es stellt die falsche und wahre Ehre 
vor, die sich vor einem Kreuze beiderseits gleich tief zur Erde beugen; die Gerechtigkeit steht 
mit dem geschwungenen Schwerte zur einen Seite, die Gnade zur andern Seite und wirft einen 
Schleier heran.“ [11, с. 59]. У цій новелі використаний стилістичний прийом гротеску, 
який завдяки узагальненню та загостренню проблеми ставлення до себе та оточуючих, 
допомагає усвідомити, що життя не обмежується єдиним поняттям честі.

У новелі В. Раабе „Die schwarze Galeere“, що висвітлює боротьбу генуезців, які за-
хищають свою землю, та іспанців-окупантів, символом свободи та непокірності усього 
народу виступає корабель під назвою «Чорна галера». «Чорна галера» є експліцитним 
метафоричним символом, який уособлює в собі генуезький народ, їх боротьбу, незламну 
волю та безстрашність: „…und bald genug wurde die – schwarze Galeere den Spaniern 
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und dem Admiral Federigo Spinola schrecklich.“ [11, с. 580]; „Wer konnte in solcher Sturm-
nacht, wie die vergangene war, solche Tat anders getan haben als die schwarze Galeere?“ [11, 
с. 579].

У новелі М. Вальзера „Ein fl iehendes Pferd“ символом є кінь. Тут має місце прихова-
не порівняння, оскільки кінь символізує одного з головних персонажів новели – Клауса 
Буха. Так само як цей кінь, так і Клаус Бух не може зупинитися: „Also, wenn ich mich 
in etwas hineindenken kann, dann ist es ein fl iehendes Pferd. Der Bauer hier hat den Fehler 
gemacht, von vorne auf das Pferd zuzugehen und auf es einzureden. Einem fl iehenden Pferd 
kannst du dich nicht in den Weg stellen. Es muß das Gefühl haben, sein Weg bleibt frei. Und: 
ein fl iehendes Pferd läßt nicht mit sich reden.“ [11, с. 1061]. Він створив собі власний образ, 
який не відповідає дійсності, і усіма силами підкріплює його в очах оточуючих. Будучи 
насправді невдахою в роботі та боягузом у сімейному житті, Клаус видає з себе суперме-
на, в житті якого не існує проблем та перешкод. Складність виявлення символу полягає в 
існуванні його в глибокому підтексті. Компонентом тексту, що сприяє розкриттю симво-
лу слугує заголовок новели «Ein fl iehendes Pferd», який підкреслює прямий асоціативний 
зв’язок між персонажем та конем.

У новелі А. Шніцлера „Traumnovelle“ імпліцитним символом постає незнайомка, яка 
уособлює в собі мрію головного персонажа Фридоліна. І хоча Фридолін навіть не бачив 
її обличчя, він долає нелегкий шлях у пошуках жінки, яка врятувала його життя, і ладен 
пожертвувати заради неї родиною. Зрештою, Фридолін знаходить незнайомку в морзі. 
Там він і розуміє, що мрія – це лише образ, який не має нічого спільного з реальністю: 
„…er wußte: auch wenn das Weib noch am Leben war, das er gesucht, das er verlangt, das er 
eine Stunde lang vielleicht geliebt hatte, und, wie immer sie dieses Leben weiter lebte – was da 
hinter ihm lag in der gewölbten Halle, im Scheine von fl ackernden Gasfl ammen, ein Schatten 
unter andern Schatten, dunkel, sinn- und geheimnislos wie sie –, ihm bedeutete es, ihm konnte 
es nichts anderes mehr bedeuten als, zu unwiderrufl icher Verwesung bestimmt, den bleichen 
Leichnam der vergangenen Nacht.“ [11, с. 824].

Якщо символічність новел з яскраво вираженим експліцитним символом простежу-
ється відразу, то символічність новел з імпліцитним символом стає зрозумілою лише 
в контексті прочитання усього тексту. Виявлення імпліцитного символу завдає певної 
складності при декодуванні інформації, оскільки імпліцитний символ закладений у під-
тексті і обумовлюється контекстом. Експліцитні символи прозорі, вони наче лежать «на 
поверхні» і нерідко підкріплюються дидактичним спрямуванням тексту.

Символи – це своєрідні авторські «підказки», указівки на існування у зображуваного 
потаємного змісту, що допомагає в побудові життєвих асоціацій та розширює змістову 
перспективу тексту. Символічність функціонує на образно-асоціативному рівні німець-
комовної новели, виступаючи стильовою рисою цього типу тексту. Для символізації 
головної ідеї в дискурсі новели авторами використовуються різні прийоми: метафора, 
уживання конкретних понять, прийом гротеску, порівняння, асоціативний зв’язок, ди-
дактичне навантаження.

Символи мають велику прагматичну спрямованістю, яка дозволяє адресату більш 
глибоко збагнути інтенції автора. За допомогою символів адресант намагається емоцій-
но впливати на читача, «вселити» в нього певне враження, настрій, стан і тим самим 
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змусити побачити в предметі або явищі їх глибинну, приховану сутність. Змістова струк-
тура символів багатошарова і розрахована на активну внутрішню роботу адресата.

До найближчих перспектив системного лінгвостилістичного дослідження німецько-
мовної новели відносимо створення її чотирьохрівневої системно-структурної моделі, а 
також дослідження мовностилістичної підсистеми.
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РЕЧЕВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СТИЛЕВОЙ ЧЕРТЫ «СИМВОЛИЧНОСТЬ» В 
ДИСКУРСЕ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ НОВЕЛЛЫ

Статья посвящена исследованию символичности как стилевой черты немецкоязыч-
ной новеллы в семантическом и стилистическом аспектах. Описано речевую реализа-
цию символичности в зависимости от степени выраженности символа в тексте, что 
включает исследование категорий эксплицитности и имплицитности. Раскрыто ком-
муникативно-прагматический потенциал стилевой черты символичности в дискурсе 
немецкоязычной новеллы.
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THE SPEECH IMPLEMENTATION OF THE STYLISTIC FEATURES OF THE 
«SYMBOLISM» IN THE DISCOURSE OF GERMAN-LANGUAGE NOVELS
The article is devoted to the study of symbolism as a stylistic feature of the German-lan-

guage novel. The article gives a detailed analysis of the category of symbol in modern linguis-
tics on the basis of systematization of scientifi c views. The main idea of the article is to study the 
German-language novel in terms of semantics and style. The speech realization of symbolism 
is described depending on the degree of expression of the symbol in the text, which includes 
the study of the categories of explicitness and implicitness. The communicative and pragmatic 
potential of the stylistic feature of symbolism in the discourse of the German-language novel is 
revealed. The article is of great importance for further linguistic and pragmatic studies of the 
German-language novel as a type of text and discourse.

Keywords: discourse, German-language novel, symbolism, stylistic trait, the type of text.
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ИДИОСТИЛЬ КАК ВЫРАЖЕНИЕ ЯЗЫКОВОГО ПОРТРЕТА АВТОРА 
(НА МАТЕРИАЛЕ ПОЭЗИИ А.А. ФЕТА)

В статье осуществлен синтез теоретических исследований понятий «идиостиль / 
идиолект» как отражения индивидуально-творческой специфики автора. В исследова-
нии ставится задача рассмотреть роль языковой личности в создании художественных 
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образов. Проанализированы риторические и стилистические фигуры, формируюшие 
идиостиль поэта.

Ключевые слова: идиостиль, идиолект, языковая личность.

В изучение идиостиля большой вклад внесли советские лингвисты: О.С. Ахманова, 
В.В. Виноградов, В.П. Григорьев, Л.А. Новиков. Проблемам исследования языковой лич-
ности уделили внимание такие ученые, как Н.С. Болотнова, Ю.Н. Караулов, Л.А. Клим-
кова и другие.

Целью нашей статьи является рассмотреть особенности индивидуального стиля 
А. Фета. Реализация поставленной цели предполагает решение конкретных задач: опре-
делить языковые факторы, влияющие на формирование и развитие языковой личности 
автора, проанализировать систему русского стиха на материале поэзии А. Фета, обоб-
щить и выделить языковые особенности поэтического текста, признаки его организации.

Объектом исследования является поэтический идиостиль как носитель и один из 
образцов художественного текста определенной эпохи.

Предметом исследования является язык идиостиля А. Фета как проводник художе-
ственного текста.

Период становления индивидуального стиля поэта или писателя в русском языкове-
дении, по замечанию В.В. Виноградова, относится к первой половине ХІХ века [9: 7]. 
Рассуждая о стиле в целом, об индивидуально-авторском стиле в частности, ученый от-
метил наличие острой стилевой проблемы, когда речь идет об «индивидуальном словес-
ном творчестве» [9: 7]. Исследователь ставит перед собой задачу не только всесторонне 
осветить оригинальность художественной манеры писателя или поэта, но и показать сво-
еобразие художественных приемов, воплощенных в его творчестве, многогранно отраз-
ить его самобытность. «Чем нагляднее и глубже индивидуально-стилистическое своео-
бразие творчества того или иного писателя или отдельного литературного произведения, 
тем острее и разностороннее выступают наряду с объектно-структурными свойствами и 
качествами субъектные качества писательского облика и его художественной манеры» 
[9: 16].

Современная наука представляет следующее определение идиостиля: под термином 
«идиостиль» понимается совокупность «глубинных текстопорождающих доминант и 
констант определенного автора, которые определили появление этих текстов именно в 
такой последовательности» [31].

Индивидуальный стиль проявляется на уровне поэтического высказывания и текста 
в языке тропов, в образах, которые «погружаются в сознании в принципиально иную 
сеть отношений и связей сравнительно с тем положением, которое занимают их оригина-
лы в реальном мире», но при этом находятся «ближе к миру, чем к смыслу» [1: 119-120]. 
Можно сказать, что индивидуальный стиль является способом построения текста.

О.С. Ахманова определяет индивидуальный стиль как комплекс важнейший стерж-
невых стилевых элементов, фигурирующих в произведениях писателя «в определенный 
период его творчества или распространяющихся на все его творчество в целом» [2: 445].

По замечанию М.Н. Кожиной, под идиостилем необходимо понимать «совокупность 
именно речетекстовых характеристик отдельной языковой личности (индивидуальности 
писателя, ученого, конкретного говорящего человека)», формирующуюся под влиянием 
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экстралингвистических факторов: функционально-стилевых, жанрово-стилевых и инди-
видуально-стилевых [18: 95-96].

Н.С. Болотнова понимает идиостиль «как многоаспектное и многоуровневое отраже-
ние языковой личности творца, “стоящей” за текстом, с учетом ее многообразных про-
явлений в процессе текстовой деятельности, включая ориентацию на адресата» [4: 303]. 
Идиостиль рассматривается с точки зрения того, «как конкретная языковая личность ав-
тора организует диалог с читателем, направляя его речемыслительную деятельность по 
определенному пути в соответствии с коммуникативной стратегией текста и интенцией 
создателя» [4: 74].

Е.Г. Фоменко характеризует идиостиль писателя как «актуализованное вербальное 
семиотическое пространство», которое не только собирает и накапливает «лингвотипо-
логический потенциал», но также осваивает и фиксирует лингвистические принципы в 
художественном дискурсе определенного периода [33: 7].

В.П. Григорьев замечал, что «идиостили обнаруживают самые различные уровневые 
соотношения и взаимодействия», «их характеризуют разные классы оппозиций и доми-
нант, которые связаны специфическими иерархиями» [13: 5].

Понятие идиостиля нередко связывают с явлением идиолекта: «Идиолект – языковые 
составляющие в их функциональном применении, а, следовательно, в горизонтальных 
связях, которые эксплицируют семантику языковых единиц в контексте и обнаружива-
ют знание языковой личностью законов синтагматики и парадигматики, действующих в 
языке, необходимых в текстообразовании» [22: 36-42].

Исследователи данной проблемы опираются на противопоставления «язык – его 
индивидуальная трансформация». По замечанию В.П. Григорьева, понятия «идиолект 
/ идиостиль» рассматриваются с точки зрения соотношений «язык / стиль». Идиостиль 
восстанавливается по материалам идиолекта – совокупности языковых форм «индиви-
дуального говорения» [13: 3-4].

Ученые-лингвисты различно подходят к определению понятия «идиолект». Одни 
утверждают, что идиолект является индивидуальной разновидностью языка [2: 165]. 
Другие рассматривают данное понятие в более узком значении, определяя идиолект как 
«совокупность формальных и стилистических особенностей, свойственных речи отдель-
ного писателя», именуя его представителем определенного литературного языка, «соеди-
няющим в себе общие и специфические черты его структуры, нормы и узуса» [7: 144]. В 
словарных дефинициях понятие «идиолект» входит в понятие «идиостиль», тем самым 
логически его расширяя. В свою очередь, идиостиль рассматривается как совокупность 
языковых выразительных средств писателя, в то время как компонентами идиолекта ста-
новятся важнейшие черты идиостиля. Идиолект представляется фазой формирования 
идиостиля, последний обладает ограниченной упорядоченностью элементов, большей 
системностью, иерархической организованностью.

М.А. Федотова отмечает следующие различия между понятиями «идиолект» и «иди-
остиль». Под идиолектом понимается «совокупность формальных и стилистических 
особенностей, свойственных речи отдельного носителя данного языка», а под идиости-
лем – «индивидуальная манера, способ которым исполнены данный речевой акт или 
произведение, в том числе литературно-художественное», наряду с этим формируется 
индивидуальный отбор средств и комбинация языковых знаков [32: 220-225].



155

 По замечанию В.В. Леденевой, «идиостиль проявляет себя в результате текстопо-
рождающей и эстетической деятельности языковой личности, и поэтому он отражается 
в интеграции предпочтительных тем, жанров, средств и приемов, которые необходимы 
для построения текста и передачи как информативных, так и эмотивно-экспрессивных 
компонентов» [22: 38-41]. По мнению исследователя, идиолект – «индивидуализирован-
ная “версия” общенародного языка». Использование автором стилистически окрашен-
ной и некодифицированной лексики, словотворчество, формирование новых концептов 
воспроизводят особенность идиостиля писателя [22: 38-41].

Поэты и писатели, являясь уникальными языковыми личностями, создают свой ин-
дивидуальный авторский стиль.

Можно согласиться с О.Г. Ревзиной в том, что «поэтический идиолект выступает 
как порождающий поэтический мир, и структурные связи внутри поэтического мира от-
вечают связям внутри функционально-ориентированной системы поэтического языка» 
[28: 27-46].

Идиостиль писателя, включая в себя идиолект, проявляется в языковой и коммуни-
кативной компетенции, осознанном выборе средств общения, языковом чутье и вкусе 
[16: 13].

По замечанию М.М. Бахтина, «художественный стиль работает не словами, а момен-
тами мира, ценностями мира и жизни» [3: 169]. Слово же предстает как выражение мира 
других и выражение отношения к этому миру автора.

Таким образом, индивидуальный стиль представляет собой совокупность содержа-
тельных (экспрессивных, эстетических) и формальных лингвистических характеристик, 
свойственных произведениям конкретного автора. Именно система всех характеристик 
делает уникальным и исключительным авторскую манеру воплощения индивидуальной 
языковой картины. Идиостиль соотносится с индивидуальной манерой письма автора 
произведения, с теми стилеобразующими элементами и характеристиками, которые и 
отличают конкретный авторский текст от произведений других авторов.

Понятие «языковой личности» писателя связано с именами М.М. Бахтина, Р. Барта, 
А.Н. Васильевой, А. Вежбицкой, В.М. Жирмунского, Ю.Н. Караулова, Ю.Н. Тынянова, 
Б.М. Эйхенбаума, Р.О. Якобсона и других лингвистов.

М.В. Панов утверждал, что «языковая личность – это индивидуализация, т. е. прояв-
ленное состояние языковой способности отдельно взятого носителя языка в его речевых 
произведениях (текстах)» [26: 587].

Языковая личность писателя / поэта предполагает понятия «идиолект» и «идио-
стиль», которые формируют ее различные уровни. Самобытность индивидуального 
авторского стиля возникает в результате выбора поэтом определенных стилистических 
конструкций. Благодаря структурно-языковым особенностям авторского текста раскры-
вается не только уникальность идиолекта поэта, но и осуществляется замысел автора.

Языковая личность проявляет себя в творческом идиостиле поэта. Таким образом, 
проблема идиостиля приобретает комплексный характер, в соответствии с чем анализ 
идиостиля отдельной творческой фигуры требует детального многоярусного подхода. 
Исследователи считают, что в многообразии идиолектных личностей можно выделить 
два идиолектных типа: стандартную языковую личность, которая отражает усредненную 
норму литературно обработанного языка и нестандартную языковую личность, которая 
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характеризуется отклонением от общепринятых межличностных и межкультурных ком-
муникативных норм [27: 18].

Языковая личность характеризуется сложной многоуровневой структурой: коммуни-
кативной, вербально-семантической, нравственной, эмотивной и т. д., соответственно, 
весомость языковой личности писателя определяется не только значимостью озвучен-
ных им проблем или уровнем поставленных задач, но и организацией индивидуальных 
языковых элементов, реализующих индивидуально-авторскую вербально-семантиче-
скую систему. Любой художественный текст всегда отмечен неповторимой авторской 
индивидуальностью.

«Языковая личность предстает в четырех своих ипостасях –мыслительная, языковая, 
речевая, коммуникативная – и трактуется как “суперкатегория”, синтезирующая психо-
логический и лингвистический модусы» [11: 17]. Согласно Ю.Н. Караулову языковая 
личность рассматривается как разноуровневая модель [17: 10], которая имеет индиви-
дуальные формы проявления и текстовые репрезентации. По мнению В.И. Карасика 
и Ю.Н. Караулова [16: 33; 17: 10], базой для индивидуального стиля автора является 
ментально-лингвальный комплекс. Главной единицей выражения фрагмента языковой 
картины мира в произведении становится лексико-семантическая группа, составляющие 
которой реализуют в тексте лексико-семантические варианты (семемы).

Таким образом, индивидуальный авторский стиль выражается в стиле художествен-
ного произведения, который можно определить как cовокупность концептуально значи-
мых для писателя коммуникативно и эстетически обусловленных принципов органи-
зации текста, «диктующих отбор и сочетаемость языковых средств и стилистических 
приемов» [27: 18].

Идиостиль отражает языковую личность автора, художественное воспитание которо-
го рисует индивидуальную картину мира при помощи индивидуального использования 
языка.

Идиолектная личность или «индивидуальное состояние языка» представляет для ис-
следователей особый интерес, в связи с чем понятие идиостиля как языкового средства 
реализации идиолектной личности (В.В. Виноградов, Ю.Н. Караулов) находится в цен-
тре интереса лингвистов.

Исследователи обращают внимание на те ярусы, которые не только представляют 
стилеобразующие категории, но и характеризуют индивидуально-авторское толкование 
художественного образа. Это и языковой уровень, когда автором на фоне языковой и 
национальной картины отбираются определенным образом организованные языковые 
средства. Кроме того, особенности авторского видения картины мира отражает и эсте-
тически обусловленная концептуальность, объединяющая разнообразные параметры 
текста: композиционные принципы, определенную экспрессивную и ритмико-синтакси-
ческую организацию. Взаимодействуя, данные компоненты создают концепцию художе-
ственных образов, формирующих идиостиль конкретного автора.

Важнейшие черты и свойства писательского идиостиля В.В. Виноградов изложил 
в труде «О языке художественной литературы»: «В стиле писателя, соответственно его 
художественным замыслам, объединены, внутренне связаны и эстетически оправданы 
все использованные художником языковые средства. Вместе с тем в стилистике инди-
видуально-художественного творчества иногда очевиднее и острее выступают элементы 
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будущей системы национально-литературного языка и ярче отражаются функциональ-
ные пережитки языкового прошлого. В голосе великого художника часто слышится го-
лос всего народа» [8: 168]. Исходя из приведенного высказывания, можно сделать вывод, 
что в основу понимания идиостиля В.В. Виноградовым положен принцип соответствия 
индивидуально-авторских черт общеязыковой парадигме средств всех уровней нацио-
нального литературного языка.

В.В. Леденёва подчеркивает: «Идиостиль обнаруживает себя в результате текстопо-
рождающей и эстетической деятельности языковой личности, поэтому он прежде всего 
отражается в интеграции предпочтительных тем, жанров, средств и приемов, необходи-
мых для построения текста и передачи не только информации, но и эмотивно-экспрес-
сивных компонентов» [22: 36].

Ведущей чертой идиостиля А. Фета, обуславливающей отбор языковых средств, не-
обходимых при создании философской лирики, является метафизический взгляд автора 
на основные категории. Философская составляющая ложится в основу его художествен-
ного стиля и становится определяющей чертой идиостиля автора.

Именно в идиостиле проявляется языковая личность автора. Согласно мнению 
Ю.Н. Караулова, «о русской языковой личности позволяет говорить наличие общерус-
ского языкового типа, базовой части общей для русских картины мира и устойчивого 
комплекса коммуникативных черт, определяющих национально-культурную мотивиро-
ванность речевого поведения» [17: 42].

Одной из главных особенностей индивидуального стиля А. Фета, по мнению иссле-
дователей, является «параллелизм в изображении человека и природы» [23: 430]. Наи-
более ярко данная черта проявляется в стихотворении «Шёпот, робкое дыханье...»: «В 
стихотворении “Шёпот, робкое дыханье...” полная лирических событий летняя ночь ри-
суется как прелюдия, начало счастья и радостного дня новой жизни» [23: 431].

По мнению Л.М. Лотмана, именно благодаря смене номинаций трели соловья – заря 
и др., с помощью которой передается взаимосвязь изменения времени суток и настрое-
ния лирического героя, усматривается параллелизм в данном стихотворении [23: 431].

A.A. Коковин считает одной из главных особенностей идиостиля автора, отличаю-
щей его поэзию от лирики других поэтов, слитность мира и лирического субъекта, при-
роды и человека, их взаимопроникновение и взаимодополнение: «В поэзии Фета человек 
и мир, соотносящиеся как целое и часть, макрокосм и микрокосм, в каком-то смысле 
равны, заменяемы, тождественны, поэтому лирический субъект фетовской поэзии легко 
меняет облик, обретая природную субстанцию, грань, разделяющая природу и человека, 
легко разрушается, природа и человек как бы перетекают друг в друга» [19: 72]. Ис-
следователь выделяет параллелизм человека и природы в соотношении части и целого, 
макрокосма и микрокосма, их тождественности.

Характерной особенностью индивидуального стиля А. Фета является музыкальность 
его стихотворений.

А.И. Лагунов так определяет музыкальную природу лирики A. Фета: «Музыка пони-
мается Фетом не только как романтический идеал гармонии», поэт рационально рассма-
тривает ее как материал для поэтического воплощения «суггестивной задачи» [21: 54].

Особый ритмический строй стихотворений А. Фета отмечает Б.Я. Бухштаб: «Боль-
шая часть употребленных им строф встречается в его поэзии однократно. Фет как будто 
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хочет для каждого нового стихотворения найти свой индивидуальный ритмический ри-
сунок, свой особый музыкальный лад. Он не довольствуется существующими строфами, 
но постоянно создает новые, – и это новаторство с годами не только не прекращается, 
но приобретает все более утонченные формы» [5: 44]. Для некоторых стихотворений 
А. Фета характерно чередование длинной строфы и намеренно укороченной, что созда-
ет особый музыкальный рисунок. Например, для стихотворения 1847 года «Ветер злой, 
ветр крутой в поле Заливается…» характерна народно-песенная мелодика.

Г.В. Векшин также отмечает важную роль повторов в создании мелодии стихотво-
рения в лирике A. Фета. Повтор – важнейший вид связности текстов. Типы повтора от-
носятся к идиостилевым показателям [6: 51].

Б.Я. Бухштаб выделяет несколько видов повторов у А. Фета: повторы целых сти-
хов («Мы встретились вновь после долгой разлуки...»), опоясывающая форма («Фан-
тазия») – последняя строфа повторяет первую («Я пришел к тебе с приветом...»), два 
начальных стиха в обратном порядке повторяются в двух конечных стихах («Месяц зер-
кальный плывет по лазурной пустыне...»), сложные повторы – последняя строфа объ-
единяет (с вариациями) первые два стиха первой строфы с двумя последними стихами 
второй строфы («Певице») [5: 113].

Повтор неоднократно получал оценку в связи с его стилистической ролью. Безуслов-
но, это значимая идиостилевая особенность, о которой с лингвистических позиций судит 
Г.В. Векшин: «Повтор – это неоднократное воспроизведение (удвоение, утроение) како-
го-либо сегмента речи конструкции и/или ее составляющих функционально-семантиче-
ских признаков в речевом потоке, воспринимаемое носителем языка как значимое, не 
случайное, не обусловленное одними лишь вероятностными закономерностями» [6: 51]. 
Ученый выделил ключевые признаки с использованием негатива не (термин П.А. Лекан-
та) характеристикам (не случайные и т. д.) – они указывают на тип повтора как константы 
идиостиля, отличительные его черты.

Е.Р. Кузнецова отмечает важное значение ритма в создании музыкального рисун-
ка стихотворений А. Фета: его сюжетообразующую функцию: «Ритм в лирике А. Фета 
становится полноправным, весомым элементом структурирования формы и развития 
сюжета» [20: 112]. Кроме того, она указывает на важность интонации в создании музы-
кальности стиха: «Стремясь запечатлеть всё мимолетное и переменчивое, Фет ставит 
интонацию, деталь на первое место. Общее растворяется в частном» [20: 104].

В.А. Шеншина утверждает, что художественные образы в лирике А. Фета способны 
создавать музыкальную природу стихотворения, и называет их звукообразами: «Приём, 
когда звук рождает образ, вызывает внутреннее видение, может быть назван звукообра-
зом» [34: 142].

М.В. Глушкова выделяет в творчестве А. Фета такую идиостилевую черту, как фраг-
мент [12: 6]. Исследователь дает фрагменту такое определение: это «небольшое сти-
хотворение, вмещающее в себя большую смысловую значимость, благодаря сочетанию 
элегического стиля (которому свойственно обобщение и отражение лирической ситу-
ации) с предметной (в том числе и психологической) детализацией, преимущественно 
сосредоточение на фиксации свершающегося момента, отражающего “остановку” вечно 
переходящих мгновений, в которых и осуществляется подлинное бытие» [12: 14].
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Как отмечает М.А. Глушкова, для такого жанра, как фрагмент, характерны незавер-
шенность композиции, недосказанность, концентрация на ускользающих, сиюминутных 
переживаниях лирического героя и отражениях его чувств; действие происходит как бы 
в настоящий момент: разный временной план сходится в точке настоящего [12: 15]. В 
таких стихотворениях преобладает настоящее актуальное время, т. е. действие совпадает 
с моментом речи. К примеру, стихотворение «Шёпот, робкое дыханье...» представляет 
собой цепь номинативных предложений, каждое из них выражает «бытие предмета в 
настоящем времени» [29: 437].

В стихотворении «Шепот, робкое дыханье» в качестве приемов звуковой организации 
текста выступают: анафора фонетическая (использование повторяющегося союза «и»), 
ассонанс – акцент на звуках [о], [а], [е]; аллитерации, строящиеся на повторении сонор-
ных звуков [р], [л]. Отличительная особенность стихотворения – отсутствие глаголов. 
Почти все существительные сопровождаются указательным местоимением этот, кото-
рое повторяется в стихотворении 24 раза. Метафоры «серебро ручья», «пурпур розы», 
«отблеск янтаря» и эпитеты «робкое», «сонный», «ночной», «милого», «волшебные из-
менения» направлены на усиление выразительности образов изображаемых объектов, на 
подчеркивание их наиболее существенных особенностей. С помощью антитезы «робкое 
дыханье – трели соловья», «ночные тени – отблеск янтаря», «лобзания – слезы» вы-
ражается контраст художественной речи. При описании мира природы А. Фет вводит 
вопросительные и восклицательные конструкции, усиленные различными междомети-
ями, характеризующие умение восхищаться жизненными событиями, миром природы, 
испытывать глубокие эмоциональные чувства: восторг, отчаяние, печаль, радость и т. д. 
В качестве данной конструкции выступает риторическое восклицание «И заря, заря!». 
Для создания индивидуального высокого стиля автор использует архаизм «лобзанья». 
Для стихотворения также характерны повторы, многосоюзие – передача нарастания дви-
жения, инверсия «робкое дыханье», «свет ночной» и параллелизм, заключающийся в 
изображении мира природы и мира человека.

Если в стихотворении «Шёпот, робкое дыханье...» два законченных предложения, то 
стихотворение «Это утро, радость эта...» – одно длинное предложение, представляющее 
собой цепь однородных членов, завершающихся обобщающим словом (это всё – весна). 
А перенос логического ударения на последнее слово петь (оно переносится с предпо-
следнего стиха на последний стих) и выделяет главное смысловое слово стихотворения: 
любовь. Помимо простого называния весенних проявлений есть одно сравнение (эти 
капли – эти слёзы) и сравнение-отрицание (этот пух – не лист). Кроме того, анафора в 
стихотворении прослеживается благодаря использованию повторяющегося глагола «рас-
сказать». Ассонанс выстраивается на акценте звуков [о], [а], [е], а аллитерация – на по-
вторении звуков [с], [в], [р]. Для создания образности используются олицетворения «лес 
проснулся», «солнце по листам затрепетало».

В стихотворении «Поделись живыми снами…» отличительной чертой является бес-
союзие, такое построение речи, когда союзы, соединяющие предложение, опущены. 
Данная особенность придает стихотворению стремительность, динамичность, помогает 
передать быструю смену картин, впечатлений, действий.

В стихотворении «Чудная картина» ассонанс прослеживается в акценте на звуках [а], 
[е]; аллитерация строится на повторении сонорных звуков [р], [л] и глухого [с]. Эпитеты 
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«чудная», «белая», «полная», «высоких», «блестящий», «далеких», «одинокий»; олице-
творение «и саней далеких одинокий бег»; инверсия «небес высоких», «саней далеких» 
позволяет организовать падение логических ударений в стихотворении на прилагатель-
ные. Во второй строфе поэт обращается к повтору-перифразу «полная луна» – «свет не-
бес», «белая равнина» – «блестящий снег»; Синтаксический параллелизм ряда словосо-
четаний (чудная картина, белая равнина, полная луна) усиливает ощущение гармонии от 
восприятия окружающей картины.

А. Фет использует в стихотворении прием безглагольности, передавая настоящее 
время с помощью назывных предложений и употребления личного местоимения «ты», 
краткого прилагательного «родна» («как ты мне родна»). На уровне синтаксиса все сти-
хотворение представляет собой одно сложное предложение.

В стихотворении «Облаком волнистым…» ассонанс построен на повторении звуков 
[и], [а], [е], а аллитерация – на повторении звуков [д], [л]. (Облаком волнистым / Пыль 
встает вдали <…> Не видать в пыли! <…> На лихом коне. / Друг мой, друг далекий). 
Второй ряд – аллитерация на «д»: «Друг мой, друг далекий». В концовке меняется и ху-
дожественное время: глаголы в настоящем времени, отражающие процесс наблюдения, 
сменяются лексемой в будущем времени, обозначающей заветное желание.

Тоскливо-тревожные интонации поддерживаются на уровне ритмического рисунка: 
нечетные строки лишены рифмы и создают состояние нестабильности, расплывчатости. 
Стихотворение «Облаком волнистым» состоит из трех предложений, два из которых 
восклицательные, одно из восклицательных – побудительное. Это создает настроение 
тревожно-ностальгическое, подчеркнутое и рифмовкой: первая и третья строки каждой 
строфы не рифмуются.

Б.Я. Бухштаб видит исток жанра фрагмента именно в лирике A. Фета и отмечает, что 
способ словоупотребления А. Фета – это выражение ассоциативного значения, в котором 
на первый план выступают эмоциональные ореолы слова [5: 86].

Критик середины XIX в. A.B. Дружинин определяет главное качество таланта 
А. Фета как способность «поэта ловить неуловимое, давать образ и названье тому, что 
до него было не чем иным, как смутным, мимолетным ощущением души человеческой, 
ощущением без образа и названия» [15: 146]. Пример можем найти и в позднем стихот-
ворении A. Фета «Я тебе ничего не скажу... », которое по стилю близко к ранним роман-
совым стихам.

Неуловимость и невыраженность чувства в стихотворении заявлены в словесной 
формуле «Я тебе ничего не скажу / И тебя не встревожу ничуть». Ключевыми словами 
в этом «тихом» манифесте является глагол в форме 1 лица скажу («сказать сов. перех. 
и неперех. 1. Изложить устно, произнести») с отрицательной частицей не («не част. 1. 
Употребляется при придании значения полного отрицания слову, к которому относит-
ся»), усиленный отрицательным местоименным словом – ничего («ничего Нисколько, 
ничуть; совсем ничего») и (не) встревожу («встревожить сов. перех. см. встревоживать 
несов. неперех. 1. приводить кого-либо или что-либо в состояние тревоги, беспокой-
ства»), отрицательный заряд которого усилен контекстуальным партнёром ничуть («ни-
чуть нареч. качеств. – количеств, разг. I нисколько» [30].

Ярко проявлен и параллелизм: раскрытие ночных цветов соотносится с проявлением 
человеческого чувства, что преподносится метафорой «сердце цветёт» («цвести – несов. 
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неперех. 2. перен. светиться радостью, удовольствием». Заканчивается стихотворение 
обратным рефреном: «Я тебя не встревожу ничуть, / Я тебе ничего не скажу». Изо-
бразительно-выразительные языковые средства в стихотворении создают неповторимую 
картину трепетных чувств.

Б.В. Никольский важнейшей чертой лирики А. Фета считает то, что она является во-
площением философского духа и заставляет читателя дочувствоваться до истины: «...не 
просто обращена к познанию мира и истины, а показывает процесс дочувствования до 
истины» [24: 44].

По мнению М.А. Глушковой, для фетовских стихотворений характерна диалогиче-
ская организация, проявляющаяся в сближении авторского «я» и лирического героя. К 
диалогическим стихам относят: «Смерти» («Когда измучен жаждой новой...») (1856–
1857 гг.), «Смерть» (1878 г.), «Никогда» (1879 г.), «Ничтожество» (1880 г.), «Смерти» 
(1884 г.). Общая особенность перечисленных стихотворений – обращение к смерти как 
к сверхсубъекту [12, c. 13]. Диалогичность проявляется и в смысловой связи между 
стихотворениями цикла «К Офелии» (1842-1847 гг.), «Гадания» (1842 г.). «Участники» 
скрытого диалога философски осмысливают непрерывность отраженных явлений. Та-
ким образом, диалогичность является еще одной чертой, характерной для идиостиля 
A. Фета.

Суммируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы. Индивидуально-ав-
торская специфика устанавливается на основе лингвостилистического уровневого ана-
лиза: эстетически значимые единицы поэтического языка выделяются внутри отдельных 
уровней (от фонетического до синтаксического). Идиостиль связан с категорией образа 
автора (например, сквозь призму индивидуального синтаксиса). Таким образом, поэти-
ческий идиостиль – это совокупность приемов, подчиненных единому художественному 
заданию.

Специфика авторского видения мира находит свое отражение на всех языковых и 
структурных текстовых уровнях.

В теоретической литературе индивидуальный стиль определяется преимуществен-
но как структурно единая и внутренне связанная система средств и форм словесного 
выражения, как результат отбора на уровне словесного выражения (на заключительном 
этапе творчества); как целостная система, которая возникает вследствие применения 
своеобразных принципов отбора, комбинирования и мотивированного использования 
элементов языка.

Понятие идиостиля связывается с авторским отбором и лингвистическим исследова-
нием языковых средств, которые реализуют образную систему.

Идиостиль определяется как целостность художественных систем, которые отража-
ют индивидуально-авторские знаки и эстетически обусловленную концептуальность.

Индивидуальный стиль поэта является коммуникативно-когнитивным простран-
ством языковой личности, формирующимся в художественном дискурсе. Язык индиви-
дуального стиля имеет лингвотипологическую сущность, поскольку проявляет с идио-
стилями иных личностей художественный дискурс эпохи. Индивидуальный стиль поэта 
осваивает возможности и потенциал языка художественной литературы. Язык индиви-
дуального стиля поэта является носителем определенного варианта, лингвотипологиче-
ские основы которого присущи художественному тексту конкретного времени.
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ІДІОСТИЛЬ ЯК ВИРАЖЕННЯ МОВНОГО ПОРТРЕТУ АВТОРА 
(НА МАТЕРІАЛІ ПОЕЗІЇ А. ФЕТА)

У статті здійснено синтез теоретичних досліджень понять «ідіостиль / ідіолект» 
як відображення індивідуально-творчої специфіки автора. У дослідженні ставиться 
завдання розглянути роль мовної особистості в створенні художніх образів. Проаналі-
зовано риторичні і стилістичні фігури, які формують ідіостиль поета.

Ключові слова: ідіостиль, ідіолект, мовна особистість.
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(ON THE MATERIAL OF A. FET’S POETRY)
The article is devoted to the study of the concepts of “idiostyle” and “idiolect” as a refl ec-

tion of the poet’s creativity, in particular the author of poetic texts. The article aims to consider 
the role of the linguistic personality of the author in the creation of artistic images. The rhetori-
cal and stylistic fi gures that form the poet’s idiocy are analyzed.
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НАЗВИ ПОСАД У ЦЕРКОВНО-АДМІНІСТРАТИВНІЙ ІЄРАРХІЇ 
КИЇВСЬКИХ МОНАСТИРІВ: ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ

У статті розглянуто походження та історію назв головних церковно-адміністра-
тивних посад у внутрішній системі організації монастиря.

Ключові слова: найменування церковно-адміністративних посад, грецизм, Студій-
ський статут, монастир.

Культурно-національне відродження української нації кінця ХХ – початку ХХІ ст. 
актуалізувало проблему мови Церкви, яка довгий час була поза межами наукового ви-
вчення. Чи не найбільшу увагу вітчизняні лінгвісти звернули на лексику християнських 
релігійних текстів, церковну термінологію. На сьогодні опрацьовано окремі фрагменти 
груп конфесійних найменувань: назви релігійних свят (І. В. Бочарова); назви культових 
споруд (Н. В. Піддубна); назви богослужбових предметів (Н. В. Пуряєва), богослужбово-
обрядова лексика (Ю. В. Осінчук).

Назви церковних чинів та посад також уже були в центрі уваги мовознавців, зокрема 
у дисертаційному дослідженні С. В. Біблої [1]. З-поміж термінів на позначення осіб із 
чорного духовенства авторка зосередила увагу на загальних найменуваннях чернецтва, 
назвах ступенів чернечого подвижництва та на назвах вищих чернечих адміністратив-
них посад. Аналіз найменувань священицьких чинів віднаходимо у наукових розвідках 
П. В. Мацькова [7; 8]. Назви чинів святості розглянуто в дисертації О. В. Мирончука [9].

Однак повсякденне життя ченця не обмежується лише богослужіннями і значною 
мірою залежить від його становища у «соціальній структурі» монастиря. Системного 
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аналізу найменувань, що стосуються внутрішньомонастирської ієрархії, до сьогодні про-
ведено не було.

У запропонованій розвідці здійснюється спроба аналізу історії функціонування 
слів – найменувань головних церковно-адміністративних посад в устрої монастиря.

Виникнення монастирської системи на східнослов’янських землях стало закономір-
ним наслідком процесу християнізації, який розпочався в Х ст. Спочатку чорноризці 
жили та відбували службу при домових церквах багатих сімей міста. Проте вже з серед-
ини XI ст., коли процес залучення до нової віри охоплює ширші верстви суспільства, на 
перший план виходять обителі, засновані самими ченцями, і, в першу чергу, комплекс 
громад ченців на чолі з Києво-Печерським монастирем. Услід за його появою розпочала-
ся епоха бурхливого монастирського будівництва. За свідченнями митрополита Макарія 
лише в домонгольський період на київських землях постало понад 70 монастирів [6, 
с. 668]. Усі вони орієнтувалися на Печерську лавру, яка від початку свого існування стала 
зразком облаштування монастирського життя на Русі. Її вплив на духовно-релігійне жит-
тя народу зберігається протягом кількох століть.

Близько 1070 р. в Києво-Печерському монастирі за ініціативою ігумена Феодосія 
було впроваджено візантійський Студійський статут, покликаний регулювати богослуж-
бове та повсякденне життя ченців. Цей статут із деякими змінами, що йдуть, імовірно, 
від самого Феодосія, згодом перейняли всі пізніші руські монастирі. У Київській митро-
полії він зберігався до половини ХІV ст., коли починає поступатися Єрусалимському, 
але по місцях залишався в силі набагато довше, про що свідчать його списки, датовані 
кінцем ХV ст. У деяких монастирях він діяв до ХVІІІ ст. Студійський статут було від-
роджено в кінці ХІХ ст. в Українській греко-католицькій церкві.

Сфера адміністрації у візантійських монастирях, котрі наслідували правила монасти-
ря Феодора Студита, розділялася на три частини: моральний нагляд за ченцями та їх пове-
дінкою, управління церквою та богослужіннями, ведення господарства. У слов’янському 
перекладі статуту патр. Алексія, який на сьогодні є найдавнішим відомим писемним ста-
тутом, що відображає традиції неписаного Студійського статуту, є розділ «О служебни-
цех», де сказано: «Служьбьникъ же въ манастырихъ хощемь: иконома, кутьника, иже 
старѣи на обою сторону цркве, пономаря съсудохранильника, житьници ключяря, иже о 
больныхъ стоить, иже въспоминає деместика црквьнаго, книжьнаго хранителя, келаря 
и старѣишаго страньноприимьця…иже сами избьрани будуть игуменъмь» [10, с. 385-
386]. Як видно із наведеної цитати у статуті патр. Алексія, зокрема у його слов’янському 
списку, не виділено осіб, які здійснюють моральний нагляд за поведінкою ченців. На 
думку Є. Є. Голубінського, так сталося через те, що «у нас ці чиновники стали зайвими.., 
а їх обов’язки частково перейняли самі ігумени, а частково були покладені на чиновни-
ків інших категорій, на екклексіарха з доместиками, можливо – на економа і келаря» [2, 
с. 693].

Імовірно, преп. Феодосій Печерський запровадив у своєму монастирі адміністра-
тивну систему за візантійським зразком, але з певними змінами, пов’язаними зі скоро-
ченням адміністративних посад. Зі свідчень, отриманих із Києво-Печерського патерика 
та Житія Феодосія Печерського (увійшло до патерикового зводу), які є найповнішими 
джерелами відомостей про монастирське життя на Русі, можна встановити, що Феодосій 
запровадив у себе такі головні монастирські посади: церковні – доместик, паламар та 
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господарчі – економ, келар. Подібний порядок розподілу обов’язків серед ченців часто 
зберігається й нині. Запозиченими із грецької мови в ХІ – ХІІІ ст. книжно-перекладним 
шляхом через посередництво старослов’янської мови є й самі найменування відповідних 
церковно-монастирських посад.

Адміністративна влада у монастирі належить ігумену (чи ігумені). Назва походить 
від гр. ήγούμενος ‘проводир, ватажок’, яке у свою чергу пов’язане з ήγέομαι ‘веду перед, 
вказую шлях’ [4 ІІ, с. 289]. Слово трапляється уже в перших оригінальних давньоруських 
текстах – Церковному уставі князя Володимира, Повісті временних літ, Посланні Воло-
димира Мономаха та ін. У цей же період зафіксовані й словотвірні деривати: ігуменити, 
ігуменство, ігуменський [16 І, с. 1022].

У підпорядкуванні ігумена – усі сфери діяльності монастиря: він забезпечує орга-
нізацію богослужінь та чернечого послуху, здійснює контроль над дотриманням норм 
монастирського статуту, вирішує економічні та кадрові питання, забезпечує збереження 
монастирських звичаїв і традицій. У давнину за свідченнями тексту Києво-Печерсько-
го патерика навіть приготування їжі не розпочинали без благословення ігумена: «шед 
единь от них, възметь благословеніе от игумена, тажде по сих поклонься пред святым 
олтарем три краты до земля и тако свѣщу въжегъ от святаго олтаря и от того огнь 
възгнѣтивъ» (К.-Печ. пат.).

Протягом десяти століть побутування на східнослов’янському мовному ґрунті назва 
не змінила свого основного значення і сьогодні вживається на позначення очільника мо-
настиря [14 ІV, с. 10]. Лише у ХХ ст., коли загальна кількість монастирів значно зменши-
лася, а сан ігумена став нагородою для чернечого духовенства і не завжди був пов’язаний 
із керівництвом монастиря, слово набуло додаткової семантики, яка відображена лише 
у деяких спеціальних лексикографічних працях. Пор.: «ігумен – 1. звання, яке надають 
заслуженим ієромонахам та настоятелям монастирів; 2. особа, що отримала це звання» 
[12, с. 58]; «игумен – начальник монастыря, в РПЦ титул, присваиваемый как иерархи-
ческая награда иеромонахам» [11 ХХІ, с. 168]. Із початку ХХІ ст. надання сану ігумена 
як ієрархічної нагороди скасовано. У відповідному значенні таке найменування сьогодні 
може вживатися лише щодо осіб, нагороджених раніше.

Починаючи з ХV ст., на позначення керівника монастиря поруч із назвою ігумен 
активно вживається назва настоятель (гр. έφεστώς, де έπί (έφ) ‘на’ та στάσις ‘встанов-
лення’) [13 Х, с. 273]. Щоправда на відміну від ігумена слово настоятель завжди мало 
ширший семантичний обсяг, оскільки могло вживатися щодо очільника будь-якого храму 
[3, с. 336; 15 ІІ, с. 27; 14 V, с. 204; 12, с. 82].

Ігуменам великих монастирів за традицією, що прийшла з Константинопольської 
церкви, надавався титул архімандрита (гр. άρχιμανδρίτης ‘старший над паствою, гро-
мадою ченців’). У східнослов’янській літературі ця назва вперше засвідчена у літописі 
під 1174 р. як титул ігумена Києво-Печерського монастиря Полікарпа: «Въ то же лѣто 
престависѧ блажены аньхимандритъ игуменъ Печерьскои именемъ Поликарпъ» (Іпат. 
л. 6690 р.). У староукраїнській мові паралельно з формою архимандритъ вживали форму 
архимандрита: «Архимандрита Печерскій Іосифъ Тризна з братією зоставали у мо-
настиру печерскомъ» (Літ. Сам.); «При том был оць нашь архимандритъ печерскии» 
(Юж. Рус. грамоты) [5 І, с. 35-36]. Опісля поділу монастирів на класи у 1764 р. звання 
архімандрита було закріплене за настоятелями першокласних і другокласних чоловічих 
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монастирів [11 ІІІ, с. 577-578]. Ігумени ж очолювали третьокласні монастирі. У подаль-
шому в православній церкві (ХІХ – ХХІ ст.) чин архімандрита присвоюється не лише 
настоятелям монастирів, а й іншим церковним особам, що займають високі адміністра-
тивні посади (ректор духовної семінарії, глава духовної місії тощо), або є вищою наго-
родою священнослужителям-ченцям за особливі заслуги перед церквою [14 І, с. 64; 12, 
с. 25; 18, с. 35].

За статутом ігумен може мати помічників, що завідують різними сферами чернечого 
життя. При цьому головними серед них є не ті, що завідують духовним, а ті, що завід-
ують тілесним, матеріальним.

Правою рукою ігумена з господарських питань здавна був иконом. Така форма 
слова, засвідчена уже в ранніх слов’янських текстах, відбивала вимову грецького від-
повідника οίκονόμος, ‘управитель дому, хазяїн, економ, казначей’. В оригінальній 
східнослов’янській літературі назва чи не вперше вжита в Житії Феодосія Печерського 
(ХІ ст.) на позначення управителя монастирським майном. Саме ігумен Феодосій увів 
посаду економа в руських монастирях, що відповідало порядку, прийнятому в візантій-
ських монастирях. Як свідчить текст Житія, економ займався закупівлею продуктів і 
всього необхідного для монастиря: «И се въниде икономъ глагол"» блаженомоу, «"ко 
въ оутрии дьнь не имамъ коупити, ~же на «"дь братіи и на иноу потребоу» (Нест. Жит. 
Феод.). Таким чином, він керував усіма надходженнями та витратами.

Форма иконом, уживана переважно щодо ченців, що завідували монастирським гос-
подарством, зберігалася до ХVІІ ст. Надалі вона була витіснена формою економ (із почат-
ковим е-) [17 ІІ, с. 440-441; 5 ІІ, с. 870], яка етимологічно пов’язана з лат. oeconomia ‘пра-
вильне господарство’, хоч і зводиться врешті також до грецького джерела [4 ІІ, с. 159]. 
Спочатку слово економ використовували на позначення управителя майном в поміщиць-
ких маєтках – економіях, але згодом воно проникло й у сферу церковного вжитку. У мо-
настирській адміністративній системі посада економа зберігається до нинішнього часу.

За збереження і розподіл харчових запасів відповідав келарь (гр. κελλάριος ‘комірник, 
амбарний’), який був у підпорядкуванні в економа. Одна з перших згадок про цю поса-
ду також уміщується в Житії Феодосія Печерського (ХІ ст.). Як свідчить агіографічний 
текст, келар стежив не лише за наявністю продуктів, а й усього необхідного для їх при-
готування: «Въ единъ же от дни, хотящим имъ праздникъ творити святыа Богороди-
ца, и водѣ не сущи, – прежде же намѣненому Феодору сущю тогда келару, … тъижде 
шед повѣда блаженому Fеодосію, яко нѣсть кто воды нося» (К.-Печ. пат.); «И се пакы 
дровом нѣколи не приготованом сущем на потребу вареніа, шед же Fеодоръ келаръ 
къ блаженому Fеодосію, глаголя, яко да повелиш, отче, единому от братіа, сущему 
праздну, да шед приготовить дров еже на потребу» (К.-Печ. пат.); «Прииде келарь к 
сему блаженному, глаголя, яко въ сій день не имамъ что предложити братіи на ядь, се 
бо ни сварити что имам» (К.-Печ. пат.). В обов’язки келаря входив також розподіл їжі 
за трапезою: «…преподобному же Fеодосію съ братіею идущу въ манастыръ святого 
Дмитреа, и се принесоша ему хлѣбы от нѣкых зѣло чисты, их же повелѣ келару пред-
ложити на трапезѣ на яд оставшеи братіи» (К.-Печ. пат.).

У сучасній практиці київських монастирів келар відповідає за монастирські комори і 
склади з продуктами, кухню та приготування їжі відповідно до статуту.
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У келаря міг бути помічник – ключарь, у якого зберігалися ключі від погребів та скла-
дів [16 І, с. 1231; 13 VІІ, с. 183]. Сьогодні слово маркується як застаріле, а на позначення 
відповідної посади частіше вживається форма ключник, засвідчена в староукраїнських 
текстах із ХІV ст. [15 І, с. 477]. Ключарем інколи називають також духовну особу, що 
завідує церковним начинням та зберігає ключі від церковної ризниці [14 ІV, 193]. Попри 
це існують і спеціальні найменування посади. У давньокиївський період із таким значен-
ням уживали слово полатьникъ (від полаты ‘палати, кімната, скарбниця’): «Възбудивше 
пономаря, испросиша, кто входилъ есть въ црквь; он же рече: никто же, клюцеве соуть 
оу полатника» (К.-Печ. Пат.) [16 ІІ, 1124]. Починаючи з ХV ст., в обіг входить іменник 
ризничий (від ризниця ‘приміщення в церкві для зберігання риз та іншого церковного 
майна; скарбниця’), який закріпився нині як спеціальний термін на позначення особи, 
що відає церковним майном [14 VІІІ, 533].

Серед найважливіших монастирських церковних посад у писемних текстах згадано 
доместика і паламаря.

Словом деместикъ (демественикъ, деместьникъ) (гр. δομέστιχος ‘головний співець’) 
спочатку позначали виконавця духовних віршів. На цю посаду призначали найбільш 
майстерних співців. У майбутньому вони могли навіть стати ігуменами: «Стефана игу-
мена себѣ нарекоша быти, демественика суща церковнаго» (К.-Печ. пат.). Із ХІV ст. так 
називали старшого на кліросі, керівника одного з двох церковних хорів [13 ІV, с. 212]. 
Аналізована лексема, як стверджує С. В. Бібла, із ХVIII ст. відійшла до пасивного фон-
ду мови внаслідок ліквідації відповідної посади, нею позначеної [1, с. 13]. У сучасній 
церковній термінології на позначення церковнослужительного чину, у якому посвячений 
має право й обов’язок співати під час богослужінь, уживається назва укр. співець / рос. 
певчий, певец (із праслов’янського кореня *pěti), а на позначення керівника церковного 
хору – регент (лат. regēns ‘керуючий, правитель’) [12, с. 122].

За порядком у церкві стежив строитель церковный або пономарь. Він наповнював 
олією лампади, готував вино для служби, дзвонив у било, скликаючи братію: «Въ единь 
же от дній прииде къ преподобному Fеодосію презвитерь от града, прося вина на 
службу святыя литоргіа. И абіе блаженый призвававь строителя церьковнаго и повелѣ 
налияти вина… Тогда пономарь шед и изліа все вино презвитеру, и тако отпусти его» 
(К.-Печ. пат.). Слово походить від гр. παραμονάριος ‘надійний, вірний’. Його засвоєння 
на східнослов’янському мовному ґрунті пройшло декілька етапів. У текстах ХІ-ХІІІ ст. 
засвідчена найбільш близька до грецької вимови форма парамонарь, пономонарь [16 ІІ, 
с. 875, 880]. До ХVIII ст. (у російській мові і нині) використовувався фонетичний варіант 
пономар, панамар [13 ХVІІ, с. 58-59]. Із ХІХ ст. в ужиток увійшла форма паламар, яка за-
кріпилася в лексичній системі сучасної української мови та утворила численні деривати: 
паламарка, паламарювати, паламарня [14 VІ, с. 20].

Таким чином, фіксація назв, необхідних для вираження важливих понять внутріш-
нього монастирського устрою, дозволяє простежити спадкоємність у цій тематичній 
групі слів, семантичну спеціалізацію, зумовлену суворо регламентованими нормами 
церковно-адміністративного життя. В основі привнесені, такі найменування природно 
освоювалися на власномовному ґрунті, що супроводжувалося зміною звукового складу, 
граматичної форми, семантичної наповнюваності.
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НАЗВАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ В ЦЕРКОВНО-АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
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В статье рассматривается происхождение и история названий главных церковно-
административных должностей во внутренней системе организации монастыря.
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THE CHURCH-ADMINISTRATIVE RANKS NAMES IN THE CHURCH-
ADMINISTRATIVE HIERARCHY OF THE KIEVAN MONASTERIES: 

HISTORY AND NOWADAYS
The article deals with the origin and history of the names of the church-administrative 

ranks in the monastery. The fi xing of these ones is essential for the expressing of important 
concepts of monastery internal organization and allows to trace the successions in this the-
matic words group and the semantical specialization of these ones also, caused by the strongly 
regulated norms of religion life. Primarily loan, such names were naturally adapted on the na-
tive language ground with further changes in phonetics, grammar and semantical productivity.

Key-words: name of the church-administrative posts, Greek loan word, Studitian statute, 
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СЕМАНТИЧНА СФЕРА ,,ЗАЛИЦЯННЯ” У СУЧАСНІЙ АНГЛОМОВНІЙ 
КАРТИНІ СВІТУ

Запропонована стаття написана в руслі етнолінгвістичних досліджень мовних 
явищ. Проаналізовано лексичні та фразеологічні одиниці довесільного етапу в їх тісному 
зв’язку з етнокультурним простором народу. На матеріалі сучасних лексикографічних 
джерел досліджено лексико-семантичні особливості, образні і ритуально-символічні 
значення обрядової весільної лексики та фраземіки сучасної англійської мови. 

Ключові слова: обрядова лексика та фраземіка, довесільний етап, залицяння, 
лексико-семантичні особливості, образне значення, символічне значення. 

Постановка проблеми.
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Прикметною рисою розвитку сучасної мовознавчої науки є посилений інтерес до на-
ціональної мови, яка є духовною скарбницею етнічної спільноти, в якій знаходить своє 
відображення її світобачення, спосіб життя, традиції, культура, усе те, що визначає на-
ціональний менталітет. У свідомості людей, об’єднаних мовою та історією, існує певний 
набір слів, стійких виразів, культурних кліше, уявлень, символів, за якими закріплений 
певний зміст і котрі з більшою повнотою передають цей народний дух. Саме ці одиниці 
спілкування складають національно-культурну пам’ять носіїв певної мови і культури, 
саме вони формують інваріантні образи світу. У структурі мовних засобів, побудованих 
на національно-культурній традиції, значне місце відводиться обрядовим одиницям, які 
своїм концептуальним змістом відбивають різноманітні сторони життя, особливості на-
ціонального бачення дійсності, образного осмислення картини світу. 

Аналіз останніх досліджень. 
Останнім часом значно підсилився інтерес етнолінгвістів до сімейної обрядовості, 

зокрема до весільного обряду. У славістиці дослідженню мовних засобів вербалізації 
даного обряду було присвячено низку робіт (Є. Бартмінський, О. Гура, О. Тищенко, Л. 
Бондарчук). Особливостями англійського весільного обряду зацікавилися С. Чарльзлі, В. 
Хауард, О. Давидова-Харвуд. Попри значну кількість розвідок, особливості вербальної 
репрезентації вищезазначеного обряду опинилися поза увагою вітчизняних науковців. 

Актуальність пропонованої розвідки зумовлена у потребі етнокультурного осмис-
лення номінативного репертуару семантичної сфери ,,Залицяння”. Тому обрана тема до-
зволить виявити особливі етнокультурні маркери у формуванні семантики лексичних та 
фразеологічних одиниць на позначення залицяння, що визначають національну специфі-
ку мовної картини світу представників англійської етнічної спільноти та відображають 
їх ментальність. 

Об’єктом дослідження обрано номінативні одиниці на позначення залицяння сучас-
ної англійської мови. 

Метою даної статті є систематизація та опис англійських лексичних та фразеологіч-
них одиниць відображення залицяння, аналіз семантики цих одиниць, їх актуалізація у 
дискурсі. 

Нашим основним завданням є розкрити значення номінативних одиниць семан-
тичної сфери ,,Залицяння”, побудованих на етнокультурному матеріалі, та виявити їх 
роль як особливих етнокультурних маркерів. 

Виклад основного матеріалу. 
Довесільному етапу – заручинам, як правило, передують дошлюбні зустрічі, зали-

цяння. На сучасному етапі розвитку англійської спільноти усе частіше молоді англійці 
знайомляться, користуючись послугами шлюбних агенцій: dating service – ,,служба зна-
йомств” [6, c. 397], marriage bureau – ,,шлюбне бюро” [9, c. 552].

 Побачення двох людей, які раніше не зустрічалися одне з одним, отримало назву 
blind date – ,,побачення з незнайомою особою” [9, c. 93]. Якщо чоловік бажає познайоми-
тися з жінкою, яка йому до вподоби, він, як правило, розпочинає своє знайомство з нею 
з репліки, котру англійці образно передають ідіомою chat-up line – ,,балаканина по теле-
фону” [6, c. 250]. Найтиповішими фразами, які чоловіки використовують на початку зна-
йомства, є: ,,Do you come here often?, ,,Haven’t I seen you somewhere before ?” [6, c. 250].
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Варто відзначити популярність на сьогодні cyberdating – ,,кіберслужби знайомств”, 
оскільки значна частина молодих людей вважає, що віртуальне залицяння є надійнішим 
шляхом до справжньої любові, порівняно з реальними зустрічами. Таке залицяння отри-
мало назву virtual courtship – ,,віртуальне залицяння”, а самі зустрічі одержали ,,ретро-
німічну номінацію ,,face -to -face meetings” – ,,зустрічі віч-на-віч” [1, с. 19]. 

 Характерною особливістю лексичних одиниць періоду женихання є те, що вони 
більшою мірою підпорядковані концепту КОХАННЯ.

Для позначення поняття ,,залицятися” в англійців існує значна кількість лексико-фра-
зеологічних одиниць, сталих виразів та ідіом, серед яких найпоказовішими є наступні: 

 to romp – ,,галасливо гратися” [2, с. 200]; to sweep somebody off  the feet – ,,зносити 
когось із ніг” [7, с. 110]; to board – ,,оббивати пороги” [ 5:1, с. 135]; to spoon – ,,сохнути 
(за кимось)” [5:2, c. 415]; to spark somebody – ,,упадати (за кимсь)” [2, с. 225]; to gallant – 
,,женихатися” [5:1, c. 464]; to step up – ,,залицятися” [5:2, с. 435].

Чоловіка, який залицяється, англійці іменують suitor – ,,чоловік, який бажає одружи-
тися з жінкою”[6, c. 1662] , dangler – ,,залицяльник” [5:1, с. 262], philanderer – ,,залицяль-
ник” [4, c. 1018]; so-and-so – ,,кавалер” [2, с. 223]; Ace of Hearts – букв. ,,чирвовий туз” [2, 
с. 15]; angler – ,,pибалка” [2, с. 18]. Семантичне значення вищезазначених лексем – a man 
who wants to marry a particular woman [6, c. 1662], a man who tries to persuade a woman to 
love him and to marry him [6, c.1899] розкривається у словникових визначеннях як ,,чоло-
вік, котрий бажає одружитися з жінкою, до якої має виняткову прихильність”. Лексичні 
одиниці активують базовий концепт КОХАННЯ (to love him) та вказують на його потен-
ційний зв’язок із ситуацією одруження (to marry a particular woman). 

Чоловіка, що заводить випадкові знайомства з жінками, називають pirate 5:2, c. 125]. 
Такого чоловіка також іменують masher – ,,нахаба” [2, с. 154]; profl igate – ,,розпусник” 
[5:2, с. 169]. Деякі дівчата охоче знайомляться з такими ловеласами і відповідно потра-
пляють у несприятливі обставини. 

Якщо чоловік намагається налагодити стосунки з дівчиною, але він їй не подобаєть-
ся, то про нього кажуть, що він змушений to build bridges – ,,будувати мости” [6, c. 193]. 

 Інколи трапляється так, що двоє хлопців залицяються до однієї і тієї ж дівчини. Ко-
жен із залицяльників намагається будь-яким чином перемогти суперника, щоб ,,відбити” 
кохану дівчину, іншими словами to cut somebody out with somebody’s girl – ,,витіснити 
когось” [4, с. 334], або to beat somebody’s time, тобто перемогти час [2, с. 32]. 

Якщо дівчина виявляє певну стриманість у ставленні до обох залицяльників, то хлоп-
цям важко дійти між собою згоди. Коли ж дівчина робить свій вибір, то тому, ким зне-
хтували, не залишається нічого іншого, як змиритися зі своїм становищем і бути третім 
зайвим, або, за словами англійців, to play gooseberry – ,,супроводжувати закоханих” [3, 
c. 237]. Свою симпатію чоловіки виражають не лише вербально. Не менш інформативни-
ми таких випадках є різноманітні невербальні засоби, тобто жести, мова тіла, відстань, 
одяг, прикраси, кольористика. Наприклад, якщо чоловік за столом намагається торкатися 
ноги жінки, тобто to play footsie with someone – ,,забавлятися чиєюсь ніжкою” [8, c. 259], 
то це означає, що вона йому подобається, і він бажає привернути до себе увагу або ж на-
лагодити з нею стосунки. Про чоловіка, чиє залицяння до дівчини врешті-решт увінчало-
ся успіхом, кажуть, що йому вдалося to break his duck – ,,зламати опір свого сонечка” [10, 
c. 77] і він почувається безмежно щасливим. У свою чергу жінки теж докладають певних 
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зусиль, щоб привернути увагу тих чоловіків, які їм подобаються, тобто починають флір-
тувати: to play around [5: 2, c. 132]. Якщо молоді люди сподобалися один одному, то вони 
починають зустрічатися. Значна частина лексико-фразеологічних одиниць об’єднана 
спільною семантикою ,,призначати побачення”. Таку емоційно забарвлену подію, як по-
бачення, англійці номінують цілою низкою лексичних та фразеологічних одиниць, на-
приклад: pressing engagement – ,,термінове побачення” [2,c.189], a hot date – ,,пристрасне 
побачення” [6, c. 788], tryst – ,,таємне побачення” [6, c. 1783]. 

Дівчину, яка користується популярністю у юнаків, англійці називають much sought 
after [5:2, c. 318], тобто та, якої багато хто прагне. 

За умови, що не існує серйозних протиріч чи заборон, і молоді люди успішно про-
ходять через період знайомства, становлення та розвитку романтичних стосунків, вони 
вирішують поєднати свої долі. 

Отже, структура довесільного етапу залицяння є універсальною для більшості куль-
тур, але її реалізація в англомовній картині світу має свої особливості, зумовлені пев-
ними етнокультурними чинниками. У низці відповідних процесуальних і номінативних 
одиниць віддзеркалено основні поняття та категорії, зумовлені особливостями націо-
нальної картини світу та ментальністю англійців. 

Подальша перспектива даної розвідки полягає у вивченні функціонування канадій-
ських обрядових одиниць .
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ СФЕРА ,,УХАЖИВАНИЕ” В СОВРЕМЕННОЙ 
АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КАРТИНЕ МИРА

Статья написана в направлении этнолингвистических исследований языковых явле-
ний. Проанализированы лексические и фразеологические единицы досвадебного периода 
в их тесной связи с этнокультурным пространством народа. На материале современ-
ных лексикографических источников исследованы лексико-семантические особенности, 
образные и ритуально-символические значения свадебной лексики и фраземики совре-
менного английского языка. 
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BY THE ENGLISH SPEAKERS
The article focuses on the ethnoliguistic features of linguistic phenomena. 
The research gives a detailed analysis of the lexical and phraseological units associated 

with the pre-wedding part in terms of their correlation with the English ethnic culture and 
worldview. Various English dictionaries served as the sources to the study of the lexical-se-
mantic features of the above-mentioned units. In the given paper the connotative and symbolic 
meanings of the lexical and phraseological units associated with the pre-wedding part are 
explored.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СИМВОЛА «ЗЕМЛЯ» 
В РУССКОЙ ПОЭЗИИ

В статье анализируется лингвокультурологическое наполнение символа-перво-
элемента Земля в поэзии русских символистов: определены механизмы, позволяющие, 
с одной стороны, эксплицировать традиционные и, с другой стороны, порождать ав-
торские символические значения стихии – взаимодействие мифологем и архетипов, вы-
явленных в ближайшем окружении лексемы-экспликатора символа Земля. 

Ключевые слова: лингвокультурология, символ, русский символизм, стихия Земля.



175

Современное состояние наук характеризуется их неравномерным развитием: «на-
блюдается резкий скачок технической цивилизации и слишком медленное развитие гу-
манитарных наук, основным предметом которых является человек в его делах и поступ-
ках, мыслях и устремлениях, фантазиях и эмоциях» [7, с. 5]. Являясь частью мироздания, 
человек – носитель стихий, которые являются воплощением символических значений. 
Анализ и изучение стихий-первоэлементов бытия в позиций языка способствует более 
полному пониманию, осознанию того, что и кто есть человек: «Язык как универсальная 
моделирующая система раскрывает истину о нас самих, нашем сознании и нашем подсо-
знании во всей полноте [там же].

Проанализируем лингвокультурологическое наполнение символа Земля в поэтиче-
ских текстах русских символистов, которое дополнит наши представления о нас самих.

В рамках антропоцентризма принято разграничивать научную – донаучную («наи-
вную») – фольклорную (мифологическую) – языковую, концептуальную картины мира 
[3, с. 9]. Согласно наших исследований в основе символа лежит концепт, взаимодейству-
ющий с мифологемой и архетипом.

Лингвистический символ «Земля» имеет полевую структуру, в которой выделяем 
ядро и периферию. В нашем исследовании к ядру относим концепт «земля», в рамках 
которого анализируем словарные значения лексемы и ее дериватов, его ассоциативно-
образный уровень; периферию составляют экспликации взаимодействия концепта с ми-
фологемами и архетипами.

Остановимся подробнее на структурных элементах лингвистического символа «Зем-
ля» в символистском поэтическом дискурсе.

Ядро символа, образованное концептом «земля», наиболее широко представлено 
экспликациями 4-го значения «Верхний слой земной коры; почва, грунт…// Поверх-
ность, плоскость, на которой мы стоим, по которой ходим; низ…» [1, с. 363] – всего 
80 контекстов и 3-го – «Суша, земная твердь (В отличие от водного или воздушного 
пространства)» [там же] – 70 контекстов. Наибольшее количество экспликаций четвер-
того значения представлено в лирике В. Брюсова – 29, третьего – в поэтических текстах 
А. Блока – 32 актуализации.

Производные лексемы образуют гнезда имен прилагательных, существительных, 
субстантивированных прилагательных: земной, земляной, землистый, неземной, подзем-
ный, надземный, сверхземной, черноземный, земледел, землеройка, подземелье, выявлено 
одно наречие – наземь. В лирике В. Брюсова словообразовательный ряд представлен 
наиболее широко – 7 дериватов, у К. Бальмонта – 6. 

Выявлен один неологизм кругоземный в поэтической речи К. Бальмонта.
Круг образных и понятийных ассоциаций обусловлен сочетаемостными возможно-

стями поэтического слова [8, с. 10]. Семантика выделенных групп подтверждает мнение, 
что поэт ищет и находит словесное выражение своим чувствам и мыслям прежде всего 
в предметно-признаковой области окружающего мира, воплощающейся в атрибутивной 
конструкции [там же, с. 7].

Отметим, что Лебеденко Н. П. исследовала особенности эстетического осмысления 
русскими символистами творчества А. С. Пушкина [5]. Сравнительный анализ семан-
тики ассоциатов-адъективов в поэзии А. С. Пушкина и поэтов-символистов показал на-
личие общего дескриптора со значением живое существо. Частичная преемственность 
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наблюдается в следующих значениях: смерть – мертвый (А. Блок), могильный (В. Брю-
сов); связь с водной стихией – сырой (А. Белый); степень освоения – родной (А. Блок), 
чужой (А. Блок), чуждый (В. Брюсов); температурные характеристики – промерзлый 
(А. Блок).

Наибольшее количество лексем, совпадающих с РАС, выявлено в контекстах К. Баль-
монта – 17, А. Блока – 17, В. Брюсова – 13.

Таким образом, символистским ассоциативным полем лингвистического символа 
«Земля» можно считать связь стихии с миром невидимых сущностей, ментальным ми-
ром человека, артефактами, живым существом, несвободой.

Глагольная и номинативная сочетаемости лексемы «земля» подтверждают многие 
интерпретации, намеченные в ассоциативном слое, и эксплицируют выявленные образ-
ные значения.

Некоторые из приведенных традиционных трактовок символа «Земля» представлены 
в русском фольклоре. Т. В. Ковтун, анализируя парадигму образов «земли» в русских 
народных сказках, выделяет следующие значения данной стихии: символ мира мертвых 
(преисподняя), границы между мирами (центр мироздания), стихия, дающая жизнь и 
связанная с превращениями [4, с. 112].

С целью выявления характерных для поэтов–символистов интерпретаций лингвисти-
ческого символа «Земля» сопоставим результаты нашего анализа с исследованиями значе-
ний образа «земли» в лирике наиболее ярких представителей акмеизма и футуризма.

В работах О. А. Петриченко, посвященных исследованию образных значений «зем-
ли» в поэтической речи Н. С. Гумилева, отмечается, что наиболее активным является 
антропоморфный код переосмысления образа [10, с. 78]. Среди устойчивых смыслов 
выделены дескрипторы: атрибут первозданной мглы, хаоса, центр мира, анимо-анима-
тичная стихия, медиатор между реальными и ирреальными мирами. Следовательно, в 
акмеистической поэтической картине мира, представленной в поэтической речи Н. Гу-
милева, земля – «это священный центр мира», «перекресток всех дорог» в горизон-
тальном и вертикальном измерениях, выступает амбивалентной и многоликой, гнездом 
страстей и горестей, устойчивая и изначально сущая природная стихия, «апеллирующая 
преимущественно к народно-поэтическому мифу» [там же, с. 78–79].

Автор исследования отмечает реализацию мотивов «темницы духа, обители горя и 
обреченности» [там же, с. 74], что соответствует символистским трактовкам земли как 
места испытания и наказания души, страдания, смерти. В отличие от акмеистического 
наполнения символа «Земля» у символистов земная любовь – необходимый этап в со-
вершенствовании души, это возможность воплотить чувства.

В лирике В. Хлебникова – выделяются устойчивые значения образа «земли»: со-
ставная анимо-аниматичного мира, комплекс ФЭП, атрибут ситуации антифактивности, 
самодействующая, зловещая сила [10, с. 113]. Антропоморфный код переосмысления 
также является наиболее активным, как в символистской и акмеистической поэтических 
картинах мира, основа чего заложена в традиционном значении стихии земли как симво-
ла человека, точнее человеческого тела.

Экспликация авторских значений лингвистического символа «Земля» в лирике рус-
ских поэтов-символистов обусловлена взаимодействием ядра символа с периферией. 
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Мифологический фон, «подсказывающий символические значения» [2, с. 66] линг-
вистического символа «Земля» в лирике русских поэтов-символистов, очерчен 10 мифо-
логемами славянского (боги/бог, душа), греческого (Антей, вакханалии, наяды, Эреб), 
римского (Прозерпина), западноевропейского (гномы) и библейского (обетованная, рай) 
происхождения.

Переосмысление значений наблюдается на уровне мифологем, что соответствует 
символистской установке на создание и авторскую трактовку классических мифов [9]. 
Так, мифологема душа, выявленная в периферии лингвистического символа «Земля» в 
лирике четырех поэтов, каждым из них осмысляется по-своему, что и обусловливает се-
мантическое наполнение символа «Земля» у каждого поэта.

Периферия лингвистического символа представлена реализацией бинарных оппози-
ций, выявленных в текстах всех четырех поэтов: небо – земля, верх – низ, земля – вода 
(вариант архетипа огонь – влага), жизнь – смерть, старший – младший (вариант: предок – 
потомок), день – ночь. Наибольшее количество противопоставлений обнаружено в по-
этической речи А. Блока – 18, 12 – в текстах В. Брюсова, 9 – у К. Бальмонта, 7 – в лирике 
А. Белого.

В периферии лингвистического символа «Земля» в поэзии символистов аксиологи-
чески значимыми являются вертикаль (верх – низ) и горизонталь (юг -  север, правый – 
левый), местом пересечения которых является земля как центр мироздания и центр об-
разуемого креста: крест, «наряду с кругом и центром… почитался в качестве священной 
фигуры, олицетворявшей единство неба и земли и символизировавший Мировой разум», 
в этой связи важно соотношение значений «крест» и «издавать звуки» (звук – символ 
творящего божества) [6, с. 268]. 

На наш взгляд, значение лингвистического символа «Земля» как объединяющего 
начала для стихий, мира людей, богов и невидимых сущностей, души и тела обуслов-
лено именно соответствием земли месту пересечения вертикальных и горизонтальных 
потоков мироздания. Проведенный анализ подтвердил лингвистические исследования 
М. М. Маковского: в лирике К. Бальмонта, А. Белого, А. Блока и В. Брюсова стихия зем-
ли соотносится со звучанием и творчеством.

Переосмысление архетипов является предпосылкой образования индивидуально-
авторской символики. В контекстах выявлена авторская интерпретация традиционной 
«положительности» первого члена оппозиции и «отрицательности» второго: в архетипах 
небо – земля (К. Бальмонт), мужской – женский (А. Блок), старший – младший (А. Бе-
лый, А. Блок) второй член противопоставления имеет мелиоративную окраску.

Проведенный анализ языковых средств выражения лингвистического символа «Зем-
ля» в лирике К. Бальмонта, А. Белого, А. Блока и В. Брюсова периода расцвета символиз-
ма позволяет сделать следующие выводы.

Следствием авторской трактовки мифологем и архетипов является экспликация со-
отношения стихии земли с юностью, бессмертием, местом устремления и мечты, воз-
любленной, космосом, а не хаосом.

Выявлены следующие традиционные и авторские значения символа «Земля»: 
устойчивая и воспринимаемая с помощью органов чувств стихия, символ жен-
ского животворящего начала, плодородия, тела человека, соотносится с нижним 
(преисподняя) и верхним (небо) миром, символ жизни и смерти, звучащая стихия, 
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символизирующая мечту, возлюбленную, юность и бессмертие, объединение мира 
людей, стихий, богов и невидимых сущностей, творчество, космос как порядок в 
противопоставлении хаосу.

Таким образом, именно лингвокультурологический подход к исследованию языка 
дает возможность выявить в тексте послание культуры, зачастую остающееся неосоз-
нанным и нераскрытым при чтении.
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ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СИМВОЛУ «ЗЕМЛЯ» 
У РОСІЙСЬКІЙ ПОЕЗІЇ

Стаття присвячена вивченню лінгвокультурологічних значень символу «Земля» у лі-
риці російських поетів-символістів. Проаналізовано роль міфологем та архетипів, які 
впливають на реалізацію символічних значень даної стихії у текстах, виділено тради-
ційну та авторську символіку стихії «Земля» у символістському поетичному дискурсі.

Ключові слова: символ, стихія, символ «Земля», міфологема, архетип.
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The article deals with the analysis of symbolic meanings of one of the most important 
elements - Earth in the lyrics of Russian symbolists. Linguocultural potential of the symbol is 
studied, linguistic mechanisms which help to express both traditional meanings of the symbol 
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ИЗ ИСТОРИЯ НАИМЕНОВАНИЯ ПАРАЛИЧА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В данной статье рассматривается история функционирования лексем со значе-
нием «паралич» и производных от них. Основное внимание уделено функционированию 
данных лексем в диахроническом аспекте, как в книжном языке, так и в его диалектах. 
В статье также приводятся сведения о функционировании лексем с семантикой «пара-
лич» в близкородственных славянских языках.

Ключевые слова: лексема, термин, терминированное словосочетание, семантика.

Важным показателем развития языка является семантическая динамика лексемы. 
Предметом внимания в данном исследовании является изменение в лексико-семанти-
ческой структуре слов с общим значение «паралич» в русском языке с конца XVI века 
до наших дней. В статье рассматривается формирование новых значений, семная на-
полняемость лексико-семантических вариантов слов и словообразовательная парадигма 
лексем.

С семантикой «полная утрата произвольных движений вследствие нарушения ин-
нервации мышц» [17: 433] в русском языке XVI – XVIII вв. функционировали лексемы 
апоплексия, пострѣлъ и параличь.

По мнению авторов «Этимологического словаря русского языка», существительное 
апоплексия заимствовано в XVI веке из латинского или греческого языка [34, т. І., в. 
1: 128]. Макс Фасмер считает, что данное слово заимствовано из польского языка ap-
opleksja, в который оно пришло из латыни apoplexia < греч. αποπληςία [28, т. I: 81]. По 
данным «Словаря русского языка XI – XVII вв.» лексема апоплексия в форме опоплексия 
с семантикой «эпилепсия» впервые фиксируется в Травнике Любчанина 1534 года: Одер-
жани суть детинцемъ или опоплексию [22: 41]. С этой же семантикой существительное 
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апоплексия фиксируется русскими памятниками письменности XVIII века (Апопоплек-
сия или родимец [11, т. I: 107]), хотя такие случаи употребления данной лексемы в 
значении «эпилепсия» единичны. В белорусском языке существительное апоплексия в 
значении «эпилепсия» фиксируется с середины XVII века: К тому некоторые здоровые 
спрудка гинуть; або хоробою, яко апоплеζиею; або припадком, яко утонемем [3, в. 1: 
128]).

Форма апоплексия с семантикой «паралич, удар» в русских памятниках письмен-
ности фиксируется с начала XVIII века: И онъ… в лицѣ измѣнился, обаче до сего осмь 
дней немогъ легкою огневицею, а потомъ апоплексия ему припала, и октября въ 13 день 
умре [9, ч. I: 294]; Князь Богислав Разивил апоплексиею поражен умре [29: 441]; Без 
сомнѣния хватила его Апоплексиа [2, т. I: 210]; Признаки апоплекиии вообще [2, т. III: 
257]. С конца XVIII века лексема апоплексия развивает новое значение – «нервный пара-
лич»: Подагра, хирагра, апоплексиа [6]. Существительное апоплексия, согласуясь с при-
лагательными кровяной, мокротный, образовывало терминированные словосочетания, 
которые обозначали разновидности паралича: Ежели больной иногда блюетъ и проч.: 
то его ударила апоплексия кровяная [2, т. II: 38]; Признаки апоплексии кровяной [2, 
т. III: 263]; Признаки апоплексии мокротной [Там же: 268]; Пользование мокротной 
апоплексии [Там же: 269].

Русские источники письменности XVIII века документируют прилагательные апо-
плектичный, апоплектиковый и апоплексические [аполектический], которые словоо-
бразовательно переоформлены из французского apoplectique < лат. apoplectius < греч. 
άποπληκτικοζ с помощью суффиксов -ич-ьн-, -ик-ов- и -ическ- [34, т. І, в. 1: 128; 26, в. 1: 
80]. Слова апоплектичный и апоплектиковый употреблялись в значении «служащий для 
лечения апоплексии»: Аптекарские водки, цефаликовой и апоплектиковой [18: 246]; 
[Килон:] Голова у меня очюнь тяжела, а боле апоплектичный, и по деларен, также и 
соль англииская, ни мало мнѣ не помагают [15: 271]. Прилагательное апоплексический 
[аполектический], согласуясь с существительным ударъ, образовывало терминирован-
ное словосочетание апоплексический [апоплектический] ударъ и обозначало «паралич» 
(Лишился апоплексическим ударом руки и ноги [5, ч. I: 101]) и «нервный паралич, су-
дороги у детей» (Когда младенца плачущего чем нибудь страшным унимают,… то… 
будучи наполнен и напуган такими страшными идеями, иногда и аполектическим уда-
ром поражается что… тоже самое есть, что простые говорят, будто бы в то время 
нѣкий родимец быт ребят [19: 17]). 

В русском языке XVI – XVII вв. с семантикой «страдающий апоплексией» употре-
бляется существительное апоплектикъ, являющееся переоформлением французского 
apoplectique с помощью суффикса -ик-: апоплектикъ [16: 3; 1, ч. I: 15; 35, ч. I: 182]. 

«Словарь церковнославянского и русского языка» фиксирует существительное апо-
плексия в значении «ударъ, пострѣлъ», существительное апоплектикъ – «пораженный 
апоплексиею», прилагательное апоплектический – «приключившийся отъ апоплексии» 
[I: 11]. В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля лексема апоплек-
сия определяется как «болѣзнь ударъ, пострѣлъ, шуточ. кондрашка; различаютъ нерв-
ный, кровеной и пасочный; а по мѣсту, мозговой и легочный. Параличъ, нервный ударъ, 
но болѣе частный, не всего тѣла, а нѣкоторыхъ частей или членовъ его» [I: 20]. «Слова-
рем русского языка» слово апоплексия фиксируется с семантикой «кровоизлияние в мозг 



181

или закупорка мозгового сосуда, сопровождающиеся внезапной потерей сознания, пара-
личом» [Ожегов: 26]. В «Словаре современного русского литературного языка» данное 
слово приводится в значении «быстро развивающееся кровоизлияние в какой-либо ор-
ган», а значение «кровоизлияние в мозг или закупорка мозгового сосуда; инсульт» при-
водится с пометой «устаревающее» [I: 205]. Исходя из этого определения, можно сделать 
вывод о том, что лексема апоплексия в современном языке сузила свою семантику и уже 
не обозначает сам паралич, а употребляется для обозначения причины, которая вызывает 
эту болезнь. Слово апоплексия известно многим современным славянским языкам: укр. 
апоплексія, блр. апоплексія, польск. apopleksja, чеш. apoplexie, слвц. apoplexia, болг. апо-
плексия, сербохорв. апоплексиjа, словен. apopleksija [34, т. І, в. 1: 128].

В специальной русскоязычной медицинской литературе XVIII века параллельно 
со словом апоплексия встречается его лексический дублет пострѣлъ: Апоплексия или 
пострѣлъ есть скоропостижное отъятие движения и чувствования [2, т. III: 257]; 
Объ апоплексии кровяной, или пострѣлѣ отъ удара крови [Там же: 263]; Апоплексия, 
пострѣлъ [2, т. II: 37]; Ежели проглотить не можетъ; то его ударилъ пострѣлъ или 
апоплексия [Там же]; Апоплексия кровяная, пострѣлъ отъ удара крови [Там же: 38].

Собственно русская лексема пострѣлъ образована с помощью префикса по- от суще-
ствительного стрѣл – «пострел, нечистый, дьявол» [32: 357]. Авторы «Краткого этимо-
логического словаря русского языка» связывают слово пострѣлъ с диалектными словами 
стрелье – «болезнь, напущенное», стреляет – «болит» [Там же]. 

Слово пострѣлъ и его фонетический вариант прострѣлъ в русском языке XVI – 
XVII вв. употребляется в двух значениях: «паралич, удар» (О пострѣлѣ или ударѣ [33: 
169]; И такой пострѣлъ называется тогда кровный [14: 168]; И приѣхавъ во Царь-
городъ съ морския волны и отъ царя-городскаго духу я, холопъ твой, и людишка мои за-
немогли и лежали больны мытомъ и простреломъ [25, в. 20: 240]) и «прыщ, карбункул, 
язва, служившие признаком некоторых повальных болезней [сибирской язвы, чумы и 
др.], а также эти болезни» (Аще у которого… увиитъ на лъбу красно с копеику… царь 
Аксерксъ велит тѣхъ людеи выслати из града на лѣсъ… то Вавилонъ град от мору со-
блюлъ, та убо есть признака моровой пострѣлъ [25, в. 17: 256]; Зловидов допрашивал… 
в селѣ Ундале лошеди и жывотина пострѣломъ мретли… А староста и целовал<ь>ник 
и крестьяне сказали… лошеди и жывотина мрет ли или нѣтъ и крестьянин пострѣломъ 
ли умер или нѣнъ и какие знамяна на крестьянине были от пострѣлу [Там же]; А какъ 
в то время вскочит где пупырь, а видомъ черленъ, ино то есть и пострѣлъ, и станет 
вельми свербѣти, ино его отнюд<ь> не чесати [Там же]).

В русском языке XVIII века наблюдается вытеснение формы прострѣлъ фор-
мой пострѣлъ из литературного словоупотребления. Сузив свою семантику, лексема 
пострѣлъ употребляется для обозначения паралича. В специальной медицинской лите-
ратуре указанного периода существительное пострѣлъ, согласуясь с прилагательными 
водяной и мокротный, могло образовывать терминированные словосочетания, которые 
обозначали разновидность заболевания, обозначаемого существительным: называет-
ся она [болезнь] водянымъ или мокротнымъ пострѣломъ [14: 169]; при водяномъ 
пострѣлѣ… не должно пускать крови [Там же: 170].

Памятники письменности XVI – XVII вв. фиксируют прилагательное пострѣльный, 
образованное от существительного пострѣлъ с помощью суффикса -н-. Данное 
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прилагательное употребляется в значении «относящийся к пострелу»: Онъ дохтуръ 
лѣчитъ пострѣльные болѣзни [8: 166]; Лечитъ… пострѣльные язвы и килы, и золоту-
хи, и жабы [Там же: 712]. 

В русском языке XVII века с семантикой «поразить язвой, уязвить [о болезни]» функ-
ционирует глагол пострѣлити, соотносимый с существительным пострѣлъ: чюдотво-
рець же Никола противится горителю, – поражаетъ его язвою: пострѣлило бо его в 
ногу [12: 29].

 «Словарь церковнославянского и русского языка» фиксируется лексему пострѣлъ 
в значении «ударъ, апоплексия» [III: 395], а «Толковый словарь живого великорусского 
языка» В. И. Даля – в значении «болезнь апоплексия, ударъ» [III: 347]. Современными 
лексикографическими источниками данная лексема не фиксируется. 

Как абсолютный синоним к словам апоплексия и пострѣлъ в русском языке XVI – 
XVII вв. функционирует слово параличь: Паралич, или Апоплексиа, есть тихое отня-
тие разума, виду, движения, памяти, и других сил душевных: при чем один только пульс 
зѣло тихо идет [30:287]; Причиною пострѣла и паралича бываютъ вогнанная внутрь 
короста… [21: 208].

Существительное паралич заимствовано посредством польского языка из немецкого 
языка [нем. Paralyse < лат. paralysis < греч. παράλυσιζ – «расслабление, отрешение»] [28, 
т. III: 204; 31, т. II: 5; 32: 326].

По данным русских источников письменности форма парализъ с семантикой «пол-
ное отсутствие произвольных движений, вызванное поражением центральной или пе-
риферической нервной системы» фиксируется с XVI века: Старымъ людем, коли уже 
приходитъ пятдесятъ лѣтъ, обще парализ, сирѣчь разслабление [10: 145]; И то вино… 
велми пристоитъ ко всякимъ недугомъ нутренымъ студенымъ… сирѣчь… къ епилепсию 
и к парализу и ко тортуре [22: 403]. (Ср.: в украинских письменных источниках лексема 
параличь в форме паралижъ фиксируется с начала XVII века [20: 176], в белорусских – 
паралижъ фиксируется с конца XV века [3, в.1]).

В русском языке XVI – XVII вв. с семантикой «паралич» употреблялись формы 
женского рода паралижь и мужского рода паралижъ: У него жъ болѣзнь цынготная съ 
паралижью, и въ тѣхъ болѣзнехъ бываетъ безпамятенъ [8: 1146]; Желчь журавлева… 
ползуетъ от паралижа [7: 70]. Форма мужского рода паралежъ впервые фиксирует-
ся словарями в начале XVIII века [16: 3]. Существительное параличь документируется 
лексикографическими источниками начиная с 1731 года [11: 250]. Именно в этот период 
начинается процесс вытеснения форм парализъ, паралижь, паралежъ формою параличь, 
терминологизация последней и закрепление ее в русском языке как нормы. На это указы-
вает то, что слово параличь активно функционирует в лечебниках XVIII века. Лексемы 
же парализъ, паралижь и паралижъ в специальной медицинской литературой исследуе-
мого периода не документируются: Хотя же параличь часто слѣдствиемъ прежде слу-
чившагося пострѣла, однако можетъ онъ произойти и отъ другихъ случаевъ [14: 173]; 
О параличѣ [33: 158].

С семантикой «относящийся к параличу» русские письменные источники конца XVII 
века фиксируют прилагательное параличный, образованное от основы существительного 
параличь с помощью суффикса -н-: Пятой годъ руками и ногами не владѣетъ… и весь 
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отъ параличные болѣзни одряхлѣлъ [8: 1109]; У Михайла Бестужева болѣзни паралич-
ная и нутреная грыжа [Там же: 1152]. 

«Словарь церковнославянского и русского языка» приводит лексему параличь в зна-
чении «болѣзнь, лишающая чувства и движения» [III: 159], «Словарь Академии Рос-
сийской» – «то болѣзненное въ тѣлѣ человѣческомъ состояние, когда отъ разслабле-
ния чувственныхъ жилъ, мышцы къ движению членовъ назначенныя дѣйствия своего 
производить не могутъ» [IV: 714]. В «Толковом словаре живого великорусского языка» 
В. И. Даля слову паралич приводится следующая дефиниция: «болѣзнь, лишающая часть 
тѣла движенья или чувства, или того и другаго; ударъ, пострѣлъ…» [III: 18]. В совре-
менном русском литературном языка данное существительное функционирует как ме-
дицинский термин и употребляется в значении «болезнь, поражающая нервную систему 
и выражающаяся в утрате двигательных функций, способности какого-нибудь органа 
нормально действовать» [13: 423]. Русским говорам она известна в форме женского рода 
паралича в значении «паралич» [24, в. 25: 216]. Существительное паралич функциониру-
ет во многих современных славянских языках: укр. параліч, блр. параліч, болг. паралич, 
сербохорв. парализа, чеш. paralisa, польск. paraliż [31, т. II: 5].

Как видим, несмотря на активизацию научной медицинской терминологии в совре-
менной русской речи, в русском языке продолжают функционировать многие исконные 
народные лексемы, обозначающие болезненное состояния паралича.
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ІЗ ІСТОРІЇ НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАЛІЧУ В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ
У даній статті розглядається історія функціонування лексем зі значенням «параліч» 

і похідних від них. Основну увагу приділено функціонуванню даних лексем в діахронічному 
аспекті, як в книжній мові, так і в її діалектах. У статті також наводяться відомості 
про функціонування лексем з семантикою «параліч» в близькоспоріднених слов’янських 
мовах.

Ключові слова: лексема, термін, терміноване словосполучення, семантика.
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FROM THE HISTORY OF PARALYSIS NAME IN THE RUSSIAN LANGUAGE
This article examines the history of the functioning of lexemes with the meaning of 

“paralysis” and derivatives from them. The main attention is paid to the functioning of the lex-
emes mentioned above in the diachronic aspect, both in the book language and in its dialects. 
It’s alsopointed about the functioning of lexemes with the semantics of “paralysis” in closely 
related Slavic languages.

Keywords: lexeme, term, term phrase, semantics.
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УНІВЕРСАЛЬНА ТИПОЛОГІЯ 
СУЧАСНОГО ДИПЛОМАТИЧНОГО ДИСКУРСУ

(НА ПРИКЛАДІ АРГЕНТИНИ, ІСПАНІЇ, ІТАЛІЇ, ФРАНЦІЇ; 
ВЕЛИКОБРИТАНІЇ, США)

У статті наведено авторську універсальну типологію сучасного дипломатичного 
дискурсу на прикладі деяких країн романського (Аргентина, Іспанія, Італія, Франція) та 
германського (Великобританія, США) мовних ареалів. Представлено таблицю, котра 
містить 125 елементів (понад 100 типів) дипломатичного дискурсу сьогодення. В осно-
ву типології покладено критерій інтердискурсивності, яка значною мірю притаманна 
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дипломатичному дискурсу в його філологічному сприйнятті, є однією з його визначаль-
них ознак і засвідчує тісний зв’язок як дипломатії, так і мови, що її обслуговує, з іншими 
сферами людської діяльності та їхнє взаємне збагачення, зокрема, на лексичному рівні.

Ключові слова: сучасний дипломатичний дискурс, типологія, типи, міждисциплі-
нарний підхід, інтердискурсивність, універсальні типи.

Наскрізна глобалізація, взаємопроникнення та багаторівнева кооперація світової 
спільноти є основними рисами сучасного суспільства. Всі вони «віддзеркалюються» й 
з легкістю простежуються в будь-якому виді людської діяльності: від примітивно-по-
бутового спілкування до вузькопрофесійних відносин. Панівні інтегративні тенденції 
суспільства у цілому позначилися, зокрема, і на розвитку науки, започаткувавши – в ме-
тодиці здійснення досліджень – міждисциплінарні підходи, котрі виникають на межі чи 
в точках перетину близьких і/або неспоріднених дисциплін.

Теза про значимість міждисциплінарних ученьрівносильно справедлива як для на-
укознавства на загал, мовознавства, філології, лінгвістики, так і для дипломатії, котрі є 
об’єктами нашої безпосередньої зацікавленості та наукового інтересу.

Споконвічно мова була основним інструментом і засобом здійснення дипломатії, 
важливим «знаряддям праці» дипломатів. Нині, в епоху тотальної інформатизації та 
мультимедійності, значення спілкування – слова писаного, сказаного й несказаного – в 
будь-якій комунікації лише зростає. Відтак, очевидним, виправданим і завжди на часі 
є всебічне вивчення ролі мови й мовлення у дипломатії (власне, дипломатичного дис-
курсу).

На нинішньому етапі розвитку суспільства та науки досліджувати дипломатію саму 
в собі чи саму по собі не видається ні логічним, ані правильним, ані достатнім. Повнота 
«картини» з’являється виключно при врахуванні усіх впливових зовнішніх і внутріш-
ніх чинників, котрі становлять її основні складові: соціо-політичну, правову, економіч-
ну, культурну, мовну тощо. Власне, фактичні міждисциплінарні відносини, мовні та 
мовленнєві явища, що виникають як результат, а також відповідний підхід у наукових 
дослідженнях породили поняття інтердискурсивності [1]. Остання ж як провідна риса 
сучасного дипломатичного дискурсу [2] якнайліпше засвідчує та, водночас, доводить на 
практиці висловлену тезу.

Зв’язок дипломатії з іншими науками, галузями знань і видами людської діяльності 
вбачається як на рівні (взаємо)проникнення в інші професійні сфери (що породжує окре-
мі типи й підвиди дипломатії), так і на рівні мови, котра обслуговує цей процес (зокрема, 
номінацією понять, які виникають, і специфічними лексичними одиницями).

Більшість існуючих праць мають на меті й досить успішно реалізують вивчення ди-
пломатичного дискурсу на прикладі однієї держави, регіону чи однієї природньої мови. 
Це дає свій бажаний результат – доскональний аналіз дипломатичного дискурсу певної 
країни. Однак, знову ж таки, в контексті зростаючої глобалізації на інтеграції сучасного 
суспільства, дедалі нагальнішими стають питання пошуку універсальних законів, кано-
нів, норм, типів тощо, котрі були б застосовуваними якщо не будь-де та до будь-чого, то, 
принаймні, до багатьох випадків.

Самі ці потреби і визначили новизну, актуальність, теоретичну й практичну цінність 
нашого дослідження. Натомість, корпус опрацьованих теоретичних джерел у сукупності 
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з власними спостереженнями дозволили виробити певну типологію, згрупувавши про-
аналізовані прояви сучасного дипломатичного дискурсу представників Італії, Франції, 
іспаномовних (серед яких переважало вивчення досвіду Аргентини та Іспанії), а також 
германомовних країн (Великобританія, США) у запропоновану нижче універсальну ти-
пологію.

Типологія, на загал, – це вид наукової систематизації, класифікації чогось/когось за 
спільними ознаками з допомогою абстрактних теоретичних моделей (типів), у яких фік-
суються найважливіші структурні чи функціональні особливості досліджуваних об’єктів 
[3]. Ґрунтується на понятті типу як одиниці розчленування досліджуваної реальності, 
конкретної детальної моделі об’єктів, що історично розвиваються. У мовознавстві – його 
розділ дослідження, що займається з’ясуванням найбільш загальних закономірностей 
різних мов, не пов’язаних між собою походженням або взаємним впливом.

Універсологія – міждисциплінарне знання про причинно-системну будову світу, уні-
версальні закономірності явищ і процесів, а також про системний спосіб логічного мис-
лення [4]. Універсологія як міждисциплінарний синтез наук і світової культури уможлив-
лює формування нових теоретично-практичних галузей наукових досліджень, до кола 
інтересів яких потрапила – серед інших – також і дипломатія.

В основі будь-якої типології (універсальної чи конкретної, деталізованої) лежить 
певний критерій. Для нашої універсальної типології дипломатичного дискурсу, створе-
ної в контексті прагмалінгвістичних бачень і у межах міждисциплінарного підходу до 
вивчення мовленнєвих явищ, таким критерієм було обрано інтердисциплінарність.

Отже, всі випадки практичної реалізації дипломатії в сучасному світі засобами при-
родних мов – романо-германських, зокрема, але не обмежуючись лише ними, – видаєть-
ся можливим класифікувати, розмежувавши та виокремивши такі типи (в алфавітному 
порядку):

Тип/назва
(ДД=дипломатичного дис-

курсу)

Опис/значення/
коментар

(подається для 
окремих типів)

Зв’язок з іншими галузями, науками, 
дисциплінами тощо

(критерій інтердисциплінарності)
у розумінні дискурсу, який традиційно 
обслуговує відповідну сферу діяльнос-

ті*
Агресивний ДД Військова справа
Американський ДД Лінгвокраїнознавство, національна 

ідентичність
Багатостороння Геометрія та фізика (простір і вектори)
Бань/лазень («русский 
мир») ДД

Розваги, ігри, дозвілля;
Лінгвокраїнознавство, національна 
ідентичність

Бомбувань ДД Військова справа
Вишиванковий ДД Швейна справа, декор;

Лінгвокраїнознавство, національна 
ідентичність

Військовий ДД Військова справа
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Візантійський ДД Лінгвокраїнознавство, національна 
ідентичність

Воєнний ДД Військова справа
Гастрономічний ДД Торгівля, харчування
Горілчаний ДД Торгівля, харчування
Гуманітарний ДД Політика, діяльність НГО, соціологія
Дротовий (кабельний, те-
лефонний) ДД

Інженерія

Діалогу ДД Лінгвістика, мовознавство, філологія
Дигітальний ДД Інформаційні та цифрові технології; на-

ука;
Комп’ютерна лінгвістика; інформатика

Династійний ДД Генеалогія 
Дискурс дипломатії […] 
століття

Історія

Доларовий ДД Економіка, фінанси;
Лінгвокраїнознавство, національна 
ідентичність

Драгоманів (Оттоманської 
Імперії) ДД

Перекладознавство; історія;
Лінгвокраїнознавство, національна 
ідентичність

Еклезіастичний ДД Релігія
Економічний ДД Економіка, фінанси
Електронний ДД Інформаційні та цифрові технології; на-

ука;
Комп’ютерна лінгвістика; інформатика

Європейський ДД Лінгвокраїнознавство, національна 
ідентичність

Жіночий ДД Гендеристика; біологія
Заручників ДД Військова справа
Західний ДД Географія; лінгворегіонознавство
Ікровий ДД Торгівля, харчування; зоологія
Інтермедіаторів (посеред-
ницький) ДД

Соціополітика

Італійський ДД Лінгвокраїнознавство, національна 
ідентичність

Кабельний (телефонний, 
дротовий)

Фізика та інженерно-будівельна справа;
Наука й технології

Клерикальний ДД Релігія 
Колуарний ДД Архітектура та будівельна справа
Конференцій(ний) ДД Соціолінгвістика 
Коньячний ДД Торгівля, харчування



189

Культурний ДД Культура, лінгвокраїнознавство
Лазневий ДД (ДД бань, ДД 
«СПА»)

Розваги, ігри, дозвілля; архітектура 
(типи споруд);
Лінгвокраїнознавство, національна 
ідентичність

Лобістський ДД Соціополітика
Лососевий ДД Торгівля, харчування; зоологія
Мегафонний ДД (дискурс 
дипломатії шуму)

Поширення інф-
ції широкому 

загалу, залучення 
мас у певний пе-

ребіг подій

Наука, технологія, фізика; ЗМІ

Меркатильний (візантій-
ський) ДД

Економіка та торгівля

Мікрофонний (мегафон-
ний) ДД

Наука, технологія, фізика; ЗМІ

М’який Фізика; Соціопсихологія
Навколишнього середовища 
ДД

Екологія, географія

Настільного тенісу (пінг-
понг) ДД

Спорт, розваги, дозвілля

Науковий ДД Наука в цілому
Нафтовий (oil) ДД Промисловість, нафтовидобування
Непрямий ДД Геометрія та фізика, соціопсихологія
Нетрадиційний Лінгвокраїнознавство, національна 

ідентичність і ментальність
Новий Історія, еволюція
Нової Європи ДД Історія, еволюція;

Лінгвокраїнознавство, національна 
ідентичність

Новітній ДД Історія, еволюція
Нормальний (=дносторон-
ній) ДД

Психологія, вивчення традицій і мента-
літету

Односторонній ДД Геометрія, фізика (простір і вектори)
Папський ДД Релігія 
Парадипломатії дискурс Міжнародні 

зв’язки субнаці-
ональних орга-

нів влади

Політика, соціологія

Парламентський ДД Політика, інституції
Персональний ДД Психологія, соціологія
Персонально-репрезента-
тивний ДД

Соціопсихологія
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Персуазивний ДД Психологія, військова справа
Пивної дипломатії (Обами) 
ДД

Гастрономія, торгівля; розваги; філосо-
фія, ідеологія;
Лінгворегіонознавство, національна 
ідентичність

Пінг-понговий ДД Спорт, розваги, дозвілля
Покроковий (step-by-step) 
ДД

Спорт

Посередницький ДД ( дис-
курс дипломатії інтермеді-
аторів)

Соціопсихологія

Публічний ДД Соціопсихологія, політика
Превентивний ДД Юриспруденція, поліція, соціопсихоло-

гія
Президентський ДД Політика, інституційність,соціологія
Прозорий ДД Фізика 
Прямий ДД Геометрія та фізика
Прямого діалогу ДД Філологія, лінгвістика, мовознавство
Рапрезентативний ДД Соціологія
Родинний ДД Соціологія, біологія
Салямі-ДД Торгівля, продукти харчування, куліна-

рія
Секретний (таємний) ДД Психологія, політика
Середньовічна/Середньо-
віччя/Середньовічний ДД

Історія, еволюція;
Лінгвокраїнознавство, національна 
ідентичність

Софт (м’який) ДД Психологія, вивчення традицій і мента-
літету;
Фізика

Спортивний ДД Спорт, розваги, дозвілля
Старої дипломатія дискурс Соціологія, геронтологія, біологія
Сучасний (modern, contem-
porary) ДД

Соціологія

Східний ДД Географія; 
Лінгворегіонознавство, національна іден-
тичність

Таємний (секретний) ДД Психологія, секретні служби
Твіпломатії (Д)Д Соціальні мережі та соціологія

Інформаційні та цифрові технології;
Наука;
Комп’ютерна лінгвістика;
Інформатика
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Твіттер-дипломатії дис-
курс

Соціальні мережі та соціологія; наука в 
цілому;
Інформаційні та цифрові технології;
Комп’ютерна лінгвістика; інформатика

Телефонний (кабельний, 
дротовий) ДД

Фізика та інженерно-будівельна справа
Наука й технології

Тихий (превентивний) ДД Фізика
Торгівельний ДД Економіка, фінанси, торгівля
Торгово-економічний ДД Економіка, фінанси, торгівля
Традиційний (двосторон-
ній) ДД

Соціопсихологія

Трамп(івськ)ий ДД Філософія, ідеологія;
Лінгворегіонознавство, національна 
ідентичність

Трикутниковий ДД Геометрія 
Урядовий ДД Політика, інституційність
Шуму ДД Фізика 
Фейсбук-дипломатії дис-
курс

Соціальні мережі та соціологія; наука в 
цілому;
Інформаційні та цифрові технології;
Комп’ютерна лінгвістика; інформатика

Французький ДД Лінгвокраїнознавство, національна 
ідентичність

Футбольний ДД Спорт, розваги, дозвілля
Традиційний ДД Соціопсихологія

Лінгвокраїнознавство, національна 
ідентичність

Тристоронній ДД Геометрія та фізика (простір і вектори)
Церковний (еклезіастич-
ний) ДД

Релігія

Цифровий ДД Інформаційні та цифрові технології;
Наука;
Комп’ютерна лінгвістика;
Інформатика

Чайний (чайних церемо-
ній) ДД

Гастрономія, кулінарія, торгівля
Лінгвокраїнознавство, національна 
ідентичність

Човничковий ДД Транспорт
Ad hoc diplomatic dis-
course**

Для особливої 
нагоди, спеці-
альний, ситуа-

тивний

Філологія, лінгвістика, мовознавство 
(латинізм)



192

Amarna letters (diplomatic 
discourse)***

Частина архіву 
глиняних табли-
чок, які містять 
дипломатичну 

кореспонденцію 
між Єгиптом 

та іншими пра-
вителями країн 

Близького Сходу

Історія, археологія;
Соціопсихологія
Лінгвокраїнознавство, національна 
ідентичність

Bomber diplomatic dis-
course

Військова справа

Boudoir diplomatic dis-
course

Див. колуарна Архітектура, планування будівель; іс-
торія

Citizen diplomatic discourse Соціологія; політика
Coercive diplomatic dis-
course

Юриспруденція, правоохоронні справа 
(поліція), соціопсихологія; військова 
справа

Cuneiform diplomatic dis-
course

Лінгвістика, мовознавство, філологія, 
історія

Defensive (linkage, shuttle) 
diplomatic discourse

Військова справа

Environmental diplomatic 
discourse

Екологія

Gunboat diplomatic dis-
course

Використання 
загроз відносно 
обмеженим мор-

ським силам

Військово-морська справа

Hostage diplomatic dis-
course

Військова справа

Kautilya-Оttoman diplomat-
ic discourse

Історія, лінгвокраїнознавство; філосо-
фія, ідеологія; психологія особистості

Linkage (defensive, shuttle) 
diplomatic discourse

Військова справа

Multitrack=multidirectional 
diplomatic discourse

Геометрія та фізика (простір і вектори)

Naval power (=gunboat) dip-
lomatic discourse

Військово-морська справа

Seafaring diplomatic dis-
course

Військово-морська справа

Shuttle (defensive) diplo-
matic discourse

Військова справа

Special diplomatic discourse Див. Ad hoc -
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Step-by-step diplomatic dis-
course

Спорт, геометрія та фізика (рух у про-
сторі)

Track-one diplomatic dis-
course

Геометрія та фізика (простір і вектори)

Track-two diplomatic dis-
course

Геометрія та фізика (простір і вектори)

Triangular diplomatic dis-
course

Геометрія 

Twin-track diplomatic dis-
course

Геометрія та фізика (простір і вектори)

* приміром, коли йдеться про, скажімо, «військову справу», то мається на увазі вій-
ськовий дискурс, а саме його терміносистему та притаманні йому лексичні одиниці; ко-
мунікативні стратегії й тактики і т.п.;

** латинізм;
*** термін першоджерела, котрому 1) ще не існує єдиного усталеного перекладу, чи 

2) термін, який є більш зрозумілим/звичним/прийнятним в оригіналі.

Зрозуміло, що кожному з перерахованих типів дипломатії має відповідати аналогіч-
ний (під)тип дипломатичного дискурсу. Відтак, можна теоретизувати й описати архі-
тектоніку та варіативність (чому, власне, присвячена наша наступна наукова розвідка), 
накреслити семантичне поле дипломатичного дискурсу з ним самим у центрі, та його 
типами на периферії, наприклад: військово-дипломатичний дискурс (персуазивний, ДД 
бомбардувань…), гастрономічно-дипломатичний дискурс (ікровий, лососевий, салямі, 
чайний…) тощо.

Як видно з таблиці, окремі елементи цієї типології можуть належати до різних дис-
курсів або бути властивими, притаманними декільком (окрім, власне, дипломатичного) 
дискурсам. З філологічної точки зору така обставина засвідчує високий ступінь інтер-
дискурсивності сучасного дипломатичного дискурсу, його тісний, органічний і нероз-
ривний зв’язок з іншими дискурсами – як в межах однієї природньої мови, так і на рівні 
міжмовних контактів. Наша типологія ілюструє також значну кількість запозичень та ін-
тернаціоналізмів, використовуваних у дипломатичному дискурсі сьогодення; наявність 
елементів різних регістрів мови, що свідчить про багатий і диверсифікований лексикон 
дипломатів.

Останнє, на чому варто акцентувати увагу, – це універсальність розробленої нами 
типології, оскільки вона була складена після ретельного аналізу численних випадків 
функціонування сучасного дипломатичного дискурсу країн романського (Аргентина, Іс-
панія, Італії, Франція), та германського (Великобританія, США) мовних ареалів. Усі ці 
(під)типи були виявлені у всіх досліджених зразках мовлення дипломатів. Отриманий 
результат уможливлює екстраполяцію наших висновків на інші дипломатичні дискурси, 
претендуючи тим самим на їх – типів і висновків – універсальність, оскільки дипломатія 
дотримується принципу взаємності, а відтак, прагне застосовувати однакові чи аналогіч-
ні засоби в будь-яких аспектах і ситуаціях.
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Рамки цієї наукової розвідки на дають змоги представити лінгвістичну класифікацію 
(під)типів дипломатичного дискурсу за сутністю та мовно-логічним критерієм деривації 
їх назви. Така класифікація також належить нам, і побачить світ у найближчих публіка-
ціях.

Попри фізичну неможливість висвітлити усі проаналізовані аспекти та прояви ди-
пломатичного дискурсу в його сьогоденному вимірі, запропонована типологія засвідчує 
розгалуженість (! 125 позицій демонструють наявність і функціонування понад 100 ти-
пів дипломатичного дискурсу) та багатовимірність досліджуваного явища; істинність 
класифікування дипломатичного дискурсу як окремого самостійного та повноцінного 
у межах вищого рівня чи групи професійних/бюрократичних і рівносильно незалежних 
дискурсів.

Беззаперечно, природні мови перебувають у процесі постійної еволюції. При цьому 
одні процеси розвиваються повільно, інші – стрімко. Тому цілком ймовірно, що навіть 
уже на момент виходу статті друком нашу типологію можна буде доповнити ще якимись 
термінами. Таке явище не є негативним, не применшує значення написаного вище, а 
лише відкриває перспективу для подальшого доопраювання цієї типології та/або при-
цільного дослідження окремих видів і підвидів дипломатичного дискурсу.
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТИПОЛОГИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

(на примере Аргентины, Испании, Италии, Франции; Великобритании, США)
В статье приведена авторская универсальная типология современного диплома-

тического дискурса на примере некоторых стран романского и германского языковых 
ареалов. Представлена таблица, содержащая 125 елементов (более 100 типов) дипло-
матического дискурса наших времен. В основу типологии положен критерий интердис-
курсивности, которая в значительной мере присуща дипломатичному дискурсу в его 
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филологическом восприятии; является одной из его определяющих черт и свидетель-
ствует о наличии тесной связи как самой дипломатии, так и языка, который й ее обслу-
живает, с другими сферами деятельности человека, а также их взаимное обогащение, 
в частности – на лексическом уровне.

Ключевые слова: современный дипломатический дискурс, типология, типы, 
междисциплинарный подход, интердискурсивность, универсальные типы.
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UNIVERSAL TYPOLOGY
OF THE CONTEMPORARY DIPLOMATIC DISCOURSE

(on the example of Argentina, Spain, Italy, France; Great Britain, USA)
The article presents the author’s universal typology of the modern/contemporary diplo-

matic discourse, drawn on the example of some countries representing the Romanic language 
speaking (Argentina, Spain, Italy, France) and Germanic language speaking (Great Britain, 
USA) areas. The table containing 125 elements (more than 100 types) of the diplomatic dis-
course realizations in the nowadays world. Interdiscursivity is the basic criteria of the typology 
in question. This phenomenon is highly peculiar for the diplomatic discourse in its philological 
assumption; it is one of its distinguishing characteristics and testifi es very close ties between 
both, the diplomacy and the language it uses, with other spheres of human activity; their [that 
of ties] mutual enrichment, in particular – on the lexical level.

Key-words: modern/contemporary diplomatic discourse, typology, types, interdisciplinary 
approach, interdiscursivity, universal types.
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МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

УДК 81’25=161.2=112.2
Любчук Н.В., канд. філол. наук, доцент 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

ВІДТВОРЕННЯ ІСТОРИЧНИХ КИЇВСЬКИХ РЕАЛІЙ 
В НІМЕЦЬКОМОВНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПУТІВНИКАХ

У статті проаналізовано вживання історичних київських реалій в німецькомовних 
туристичних путівниках, подано визначення поняття «історична реалія», класифіка-
цію історичних реалій. Виявлено, що способи відтворення історичних реалій можуть 
відрізнятися залежно від групи, до якої належить реалія, від їхньої структури (кількос-
ті компонентів, наявності у складі загальновживаних слів), так і від національної при-
належності перекладача / автора: українські перекладачі /автори частіше адаптують 
реалії, застосовують наближений переклад, а німецькі автори частіше застосовують 
транслітерацію, калькування, описовий переклад з метою збереження національного 
колориту. Українські лексичні одиниці транслітерують переважно відповідно до пра-
вил словника Duden. Лише в поодиноких випадках зафіксовано застосування поєднання 
стандарту ISO 9:1995 і правил транслітерації словника Duden.

Ключові слова: реалія, історична реалія, спосіб перекладу, калькування, адаптація, 
наближений переклад, транслітерація, місцевий колорит.

В часи глобалізації одним з важливих напрямів розвитку економіки є розвиток ту-
ристичної галузі. Важливою складовою такої діяльності є розвиток ринку екскурсійних 
послуг, ознайомлення з історією, традиціями, культурою, побутом певного регіону. Для 
успішного виконання такого завдання необхідна підготовка кваліфікованих гідів-пере-
кладачів.

У своїй роботі гід-перекладач неминуче стикається з проблемою відтворення міс-
цевих реалій. Реалії є носіями національно-культурної інформації про певний народ і 
завжди вважалися одними з найважче відтворюваних у перекладі одиниць. До проблеми 
відтворення реалій неодноразово зверталися перекладознавці (С. Влахов і С. Флорин [1], 
Р. Зорівчак [2], Л. Нелюбін [3], А. Федоров [4], Е. Маркштайн [10], Б. Недергаард-Ларсен 
[11] та ін.) і перекладачі-практики. Проте більшість наукових публікацій присвячені пе-
рекладу реалій в художніх текстах. Окремі статті, що ставлять своєю метою аналіз реалій 
в туристичних текстах, зорієнтовані на англо-український переклад. Аналіз відтворення 
українських, зокрема київських, реалій у німецькомовних туристичних джерелах зали-
шається поза увагою науковців. 
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Протягом останніх шести років студенти кафедри германської філології та перекла-
ду КНУ імені Тараса Шевченка постійно супроводжують німецькомовних гостей Києва, 
проводять для них екскурсії і час від часу перед ними постає проблема, якому методу 
відтворення реалій віддати перевагу – очуженню чи одомашненню, особливі труднощі 
викликає відтворення історичних реалій. Тож, випрацювання способів відтворення іс-
торичних реалій у туристичних путівниках є одним із важливих напрямів перекладоз-
навства. 

Метою цього дослідження є аналіз підходів до відтворення київських історичних ре-
алій в німецькомовних туристичних путівниках. Реалізація поставленої мети передбачає 
вирішення конкретних завдань: дати визначення поняття «історична реалія», здійснити 
класифікацію київських історичних реалій, що вживаються в туристичних путівниках, 
проаналізувати способи їх відтворення німецькомовними і україномовними авторами/ 
перекладачами. Матеріалом дослідження стали туристичні путівники по Києву, видані 
як в Україні, так і в Німеччині, а також online-джерела.

Під реалією услід за Е. Маркштайн розуміємо «елемент побуту, історії, політики і 
т. ін. певного народу, країни, місцевості, який не має відповідника у інших народів, в 
інших країнах і інших місцевостях. Реалії виступають носіями ідентичності національ-
ного / етнічного утворення, національної / етнічної культури – в широкому смислі – і 
притаманні певній країні, певному регіону, певній частині Землі» [10: 288]. До цього ви-
значення варто додати, що реаліями вважаємо також слова і словосполучення, що позна-
чають ці елементи. Під історичними реаліями розуміємо слова і словосполучення, що 
називають об’єкти і явища, характерні для історичного розвитку певного народу, відо-
бражають його суспільно-політичне, культурне життя, традиції, побут. Відмінною рисою 
історичних реалій є їх зв’язок з певним часовим періодом.

С. Влахов і С. Флорин розділили реалії в площині однієї мови на «свої» і «чужі», а 
останні – на інтернаціональні й регіональні; в площині двох мов – на внутрішні (слова, 
що належать одній з пари мов і чужі для іншої) і зовнішні (слова, однаково чужі обом 
мовам). До регіональних реалій автори відносять слова, відомі кільком країнам, до ін-
тернаціональних – слова, відомі багатьом країнам [1: 62]. А Е. Маркштайн ділить реалії 
на адаптовані (eingebürgerte) і неадаптовані (fremdgebliebene). До адаптованих належать 
реалії, що вкорінилися в цільовій мові і зрозумілі її носію без перекладу, до неадаптова-
них належать реалії, що потребують перекладу або роз‘яснення [10: 289]. Більшість іс-
торичних реалій належать до внутрішніх, неадаптованих реалій, що і зумовлює особливу 
складність їх відтворення.

Історичні київські реалії, що вживаються в туристичних путівниках, можна розді-
лити на такі групи:

1. Назви установ і організацій;
2. Назви навчальних закладів;
3. Назви об’єктів культурного і релігійного життя: церков, музеїв, пам’ятників;
4. Назви будівель;
5. Назви закладів торгівлі;
6. Назви посад;
7. Назви грошових одиниць;
8. Назви видів транспорту;
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9. Назви музичних інструментів.
10. Назви предметів одягу;
11. Назви страв і напоїв.
Способи перекладу цих одиниць варіюються від транскрипції / транслітерації до 

адаптації. 
Єдина група, окремі об’єкти якої мають аналоги в німецькомовному просторі, є назви 

церков; в таких випадках у перекладі, як правило, застосовують німецьку назву (напр., 
Троїцька церква – Dreifaltigkeitskirche [12: 194], Успенський собор – Mariä-Himmelfahrts-
Kathedrale [5:50; 7:69]). Проте в окремих випадках транслітерують також українську на-
зву (напр., Хрестовоздвиженська церква – Krestowosdwishenska-Kirche [16:37], Kreuzer-
höhungskirche [16:61]; Троїцька церква – Troic‘kyj-Kirche (Dreifaltigkeitskirche) [12: 194]). 
Достатньо уніфіковане відтворення назв всесвітньовідомих об‘єктів (напр., Софійський 
собор – Sophienkathedrale [5:7; 7:10; 9:34; 12:17; 13:24; 16:31]; Володимирський собор – 
Wladimir-Kathedrale [7:89; 14:79]; Volodymyrkathedrale [12:24]). Відтворення назв церков, 
які не мають аналогів в німецькомовних країнах варіюється від транскодування до каль-
кування і пошуку аналогів в третіх країнах (напр., Покровська церква – Mariäschutzkirche 
(Pokrovs’ka cerkva) [12:90]; die Kirche zu Mariä Protektion (Pokrowskaja-Kirche) [13:55]; 
Pokrowska-Kirche (Mariä-Schutz-und-Fürbitte-Kirche) [14:83]; Pokrowska Kirche [16:10]; 
церква Миколи Чудотворця Набережного (Набережно-Микільська церква) – Mykil‘s‘ko-
Naberežna-Kirche [12:73], Nikolai-am-Ufer-Kirche [12:111]; Die Ufer-Nikolaus-Kirche 
[13:60]; Mikola-Nabereshnij-Kirche [14:88]; Nabereshno-Mykilska-Kirche [16:42]). Впадає 
в око, що одні автори (перекладачі) транскодують лише назву церкви, інші транскоду-
ють і слово „церква“. Імена святих подекуди подають в німецькому варіанті, подекуди 
траскрибують з української або російської мови. Таке розмаїття варіантів може ввести 
в оману реципієнта і створити враження, що йдеться про різні об’єкти. Ще однією про-
блемою є відтворення назв закладів культу, відсутніх в німецькомовних країнах, таких, 
як «костел», «кенаса». Слово «костел» перекладають, як правило, німецькими «Kirche“, 
„Kathedrale“, причому обидва слова можуть бути використані для відтворення назви од-
ного й того ж об‘єкта, інколи назву розширюють за допомогою означень „katholisch“, 
„römisch-katholisch“ (напр., Олександрівський костел – die katholische Alexanderkirche 
[16:49]; Миколаївський костел – die römisch-katholische Nikolauskirche [7:33; 12:195]; 
St.-Nikolaus-Kathedrale [8] Nikolaikirche [16:74]). Ще складнішим є відтворення слова 
„кенаса“: кожен перекладач (автор) відтворює його по-своєму: Караїмська кенаса – die 
Karäer-Kenasa-Synagoge [7:83], Kenessa-Gebetshaus der Religionsgemeinschaft der Karai-
ten [12:129], Karaimer Kenassa [13:39], Karaimische Kenassa [16:63]. Запитання викликає 
вживання прикметника karaimer, в німецькомовних текстах такий прикметник відсутній; 
українському “караїмський» відповідають «karäisch“, „karaitisch“, „karaimisch“. Що сто-
сується іменника, в німецькомовній літературі частіше можна зустріти «Kenessa“, отже, 
назву доцільніше було би перекласти Karäische (Karaimische) Kenessa.

Наступну групу історичних реалій утворюють назви установ, організацій, това-
риств. Переклад таких одиниць частково залежить від їхньої структури: назви, що 
складаються з одного слова, часто транскодують (напр., Дума – Duma [12:31], Stadt-
duma [13:106]), назви-словосполучення – калькують (напр., Купецьке зібрання – Kauf-
mannsversammlung [12:44; 16:13], Kaufmännische Stadtversammlung [13:66]; Дворянське 
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зібрання – Adelsversamlung [12:34; 13:106]; Присутственні місця – Alte Polizeistation 
[12:134], Amtsstellen [13:32], Staatsinstitution [14:28]; Кирило-Мефодіївське братство – 
Kyrill-und-Method-Gesellschaft [7:9], Kyrillos-und-Methodios-Gemeischaft [14:66], Kyrill-
Methodi-Brüderschaft [13:14]; Центральна Рада – der Ukrainische Zentralrat [7:55; 12:24; 
13:16]), інколи застосовують комбіновану реномінацію (напр., Центральна Рада – Zen-
tralna Rada (Zentralrat) [14:61]). Впадає в око, що імена святих Кирило і Мефодій відтво-
рюють різними способами. Обидва способи можна зустріти і в інших німецькомовних 
джерелах. Слово „братство“ перекладають прямим відповідником Brüderschaft або си-
нонімічними Gesellschaft (товариство), Gemeischaft (спільнота). Отже, всі варіанти пере-
кладу можна вважати адекватними.

Відтворення назви навчального закладу залежить від типу закладу. Назви універси-
тетів і академій відтворюють зазвичай за моделлю утворення назв таких навчальних за-
кладів у німецькомовних країнах (напр., Університет Святого Володимира – Wladimir-
Universität [7:90], Volodymyr-Universität [12:139], Києво-Могилянська академія – Mohyla-
Akademie [7:53; 12:33], Kiever Mohyla-Akademie [12:99], Kiewer Mohyla-Akademie [13:58]). 
Лише зрідка назви таких закладів транслітерують (напр., Kiewo-Mogiljanska Akademie 
[16:15]). Транслітерація в подібних випадках видається не виправданою. Інакше вигля-
дає ситуація з назвами унікальних навчальних закладів, як Інститут шляхетних дівчат, 
Кадетський корпус, пансіонати (напр., Інститут шляхетних дівчат – Mädchenpensionat 
[7:87], Institut für adlige Mädchen [12:214], Pensionat der adligen Fräulein [13:72], Institut 
für adelige Töchter [16:11]). Серед наведених прикладів бачимо різні способи відтворення 
назви: від калькування [12:214] до адаптації до німецьких реалій [16:11]. Не надто вда-
лим видається використання у перекладі слова Pensionat (пансіон), оскільки пансіони 
відрізнялися від Інституту рангом. Institut für adelige Töchter [16:11] утворене шляхом 
поєднання кальки і німецького поняття höhere Töchter. Höhere Töchter називали дівчат 
і молодих жінок, що належали до вищих соціальних верств. Існували також навчальні 
заклади höhere Töchterschulen, які, з одного боку могли ідентифікувати як заклади, де 
навчалися höhere Töchter, з іншого боку, як тип шкіл, ступінь яких був вищий за елемен-
тарну або народну школу. В німецьких джерелах також можна знайти згадки про такий 
тип навчального закладу, як Institut für höhere Töchter. Зрозуміло, що методи навчання в 
Україні і Німеччині могли певним чином відрізнятися, проте мета таких закладів була 
однакова. Тому як кальку, так і адаптований переклад можна вважати адекватними спо-
собами перекладу: в першому випадку підкреслюється місцевий колорит, в другому – по-
няття розтлумачується для реципієнта; але в обох випадках потрібна конкретизація для 
досягнення кращого розуміння місцевих реалій.

 Подив викликає відсутність єдиного підходу до перекладу назв «чоловіча гімназія», 
«жіноча гімназія», адже такі заклади існували і в німецькомовних країнах. У різних 
джерелах або вживають слово Gymnasium, опускаючи конкретизацію, про яку саме гім-
назію йдеться (напр., das ehemalige Erste Gymnasium [12:181], das 1. Gymnasium, das 2. 
Gymnasium [14:63]), або роблять кальку (Männergymnasium [13:132], Frauengymnasium 
[13:113]). Наведення лише номерів гімназій передбачає наявність певних фонових знань 
у реципієнтів: в Києві номери мали лише чоловічі гімназії, жіночі гімназії носили імена 
відомих людей, засновників або святих (напр., Ольгинська гімназія, Фундуклеївська гім-
назія). Проте німецькомовний реципієнт навряд чи має такі знання. Кальки в німецьких 



200

джерелах можна побачити лише, якщо йдеться про інші країни; для позначення гімназій 
в німецькомовних країнах вживають Jungengymnasium, Mädchengymnasium. Саме ці сло-
ва можна було би використовувати для перекладу, оскільки вони повністю відтворюють 
суть назв.

Назви посад і предметів часто транслітерують (напр., гетьман – Hetman [7:53; 13:12; 
11:35], Het‘man [12:21]; бандура – Bandura [7:55]). Досить часто при першому згадуван-
ні об‘єкта наводять пояснення, про що саме йдеться, або гіперонім, що позначає клас 
об‘єктів, до яких належить реалія (напр., булава – der Herrschaftsstab der Kosaken, der 
„Bulawa“ [7:55]; плахта – Plachta-Röcken [7:40]; тризуб – der „tryzub“ (Dreizack) [7:51], 
Tryzub (Dreizack) [12:28]; кобза – Kobsa (Zupfi nstrument) [7:88]). Завдяки такому підходу, 
з одного боку, зберігається місцевий колорит, з іншого боку, реципієнт отримує можли-
вість кращого осмислення значення реалії. 

Аналіз виданих в Україні і в Німеччині туристичних путівників по Києву показує, що 
українські перекладачі частіше адаптують українські реалії для німецькомовного реципі-
єнта, тобто застосовують метод одомашнення, в той час, як німецькі автори (перекладачі) 
частіше вдаються до транслітерації / калькування (залежно від структури одиниці) із 
подальшим поясненням її значення, тобто застосовують метод очуження. З цього можна 
зробити висновок, що для німців важливе відтворення місцевого колориту задля кращої 
презентації історичних, культурних, соціально-політичних особливостей певної місце-
вості, певного народу. 

Варто звернути також увагу на способи транслітерації. В німецькомовних країнах 
застосовують кілька стандартів транслітерації кирилиці латиницею: міжнародний стан-
дарт ISO 9:1995, німецький стандарт DIN 1460:1982 (розроблений на основі старої вер-
сії міжнародного стандарту ISO/R9:1968), Duden-Transkription [6, 15]. Кожен стандарт 
має певні особливості. Правила транслітерації словника Duden найкраще відтворюють 
фонетичні особливості української мови німецькою. Недоліком цих правил є те, що од-
ній українській літері можуть відповідати 3-4 німецькі. У стандартах ISO 9:1995 та DIN 
1460:1982 одній українській літері відповідає один знак, проте ці стандарти передба-
чають застосування діакритичних знаків, які ускладнюють розуміння для реципієнтів, 
не знайомих з цією системою. З огляду на це у текстах, розрахованих на широке коло 
читачів, найчастіше застосовують правила транслітерації словника Duden. Це правило 
поширюється і на туристичні путівники. З проаналізованих путівників лише в путівнику 
Гюнтера Шефера застосовано стандарт ISO 9:1995, та й то для відтворення лише при-
голосних. Голосні (я, ю, є) були відтворені за правилами словника Duden (напр., Ляд-
ські ворота – Ljads‘kyj-Tor [12:31, 214], Бабин Торжок – Babin toržok (Toržok – kleiner 
Marktplatz) [12:73], Житній ринок – Žytnij Markthalle [12:73], Жіночий пансіон графині 
Лєвашової – Das Levašova-Mädchenpensionat [12:181]). З огляду на історичний розви-
ток Києва, окремі назви можуть бути транслітеровані як з української, так і з російської 
мови. Це також спричиняє відмінності у транслітерації. 

Отже, для відтворення історичних реалій перекладачі застосовують цілий спектр 
способів і їх комбінацію: від транскрипції / транслітерації і калькування до описового 
перекладу і адаптації (використання приблизного аналога в мові перекладу). Вибір спо-
собу залежить як від структури реалії (компонентного складу: кількості компонентів, 
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наявності у її складі загальновживаних слів), так і впізнаваності реалії в країні, де функ-
ціонує мова перекладу. 
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ПЕРЕДАЧА ИСТОРИЧЕСКИХ КИЕВСКИХ РЕАЛИЙ В 
НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПУТЕВОДИТЕЛЯХ

В статье проанализировано употребление исторических киевских реалий в немец-
коязычных туристических путеводителях, подано определение понятия «историческая 
реалия», классификация исторических реалий. Выявлено, что способы передачи исто-
рических реалий могут отличаться в зависимости от группы, к которой принадлежит 
реалия, как от их структуры (количества компонентов, наличия в их составе обще-
употребимых слов), так и от национальной принадлежности переводчика / автора: 
украинские переводчики /авторы чаще адаптируют реалии, применяют приближенный 
перевод, а немецкие авторы чаще используют транслитерацию, калькирование, описа-
тельный перевод с целью сохранения национального колорита. Украинские лексические 
единицы транслитерируются преимущественно в соответствии с правилами словаря 
Duden. Только в отдельных случаях зафиксировано применение комбинации стандарта 
ISO 9:1995 и правил транслитерации словаря Duden.

Ключевые слова: реалия, историческая реалия, способ перевода, калькирование, 
адаптация, приближенный перевод, транслитерация, местный колорит.
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RENDERING OF HISTORICAL KYIV REALIA IN GERMAN-LANGUAGE 
TOURIST TRAVEL GUIDES

The article analyses the use of historical Kyiv realia in German-language tourist travel 
guides. The aim of this study is to defi ne the concept «historical realia», to classify the histori-
cal realia used in travel guides and to analyse ways of their rendering depending on the class 
they belong to. It was ascertained, that ways of rendering the realia can vary depending on the 
class they belong to, on their structure (the number of components, the presence of common 
words in their composition), on the nationality of the translator / author: Ukrainian authors 
often adapt realia, use approximate translation; German authors use transliteration, calquing, 
descriptive translation to keep local colour. Ukrainian lexical units are transliterated mainly in 
accordance with the rules of the Duden dictionary. Only in some cases the use of a combina-
tion of the ISO 9: 1995 standard and the transliteration rules of the Duden dictionary has been 
revealed.

Key words: realia, historical realia, way of translation, calquing, adaptation, approximate 
translation, transliteration, local colour. 
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НАВЧАННЯ МОВ В АСПЕКТІ ПРОБЛЕМ МІЖКУЛЬТУРНОЇ 
КОМУНІКАЦІЇ

Статтю присвячено розгляду культурологічних підходів до викладання української 
мови як іноземної. Визначено, що для формування міжкультурної комунікативної ком-
петентності у процесі навчання іноземних мов важливу роль відіграють лінгвокульту-
рологічні знання. Виявлено особливості комунікативної поведінки носіїв української та 
китайської культур. Розглянуто вербальні і невербальні засоби, що впливають на кому-
нікативний акт між представниками різних культур.

Ключові слова: міжкультурна комунікація, навчання мов, вербальні і невербальні за-
соби, комунікативна поведінка, міжкультурна комунікативна компетентність. 

Якісні зрушення в розвитку світової цивілізації (інтернаціоналізація, глобалізація, 
інформатизація суспільства) зумовлюють науковий інтерес до спектру проблем міжкуль-
турної комунікації, вирішення яких сприяє гуманізації та лібералізації соціального жит-
тя, формуванню толерантного ставлення до представників «чужих» культур. Питання 
інтеркультуралістики вже кілька десятиліть перебувають у колі дослідницьких інтересів 
вітчизняних і зарубіжних соціологів, культурологів, психологів, теологів, етнографів, 
лінгвістів (праці Ф. Бацевича, П. Донця, В. Манакіна, Е. Холла, М. Бергельсон, Д. Гуд-
кова, О. Садохіна, О. Леонтович, С. Тер-Мінасової). Однак проблеми викладання укра-
їнської мови як іноземної в аспекті міжкультурної взаємодії потребують поглибленого 
вивчення, що й зумовлює актуальність нашої розвідки.

Метою дослідження є визначення підходів до викладання української мови як іно-
земної, які б забезпечили формування міжкультурної комунікативної компетентності 
іноземних студентів. 

Науковці зазначають, що на сучасному етапі навчання іноземних мов девіз комуні-
кативної лінгвістики «мова як засіб комунікації» має звучати так: «мова як засіб між-
культурної комунікації» [1, с. 7]. Проблеми інтеркультурної взаємодії та взаємовпливу 
пов’язані з концепцією діалогу культур, що потребує створення діалектико-методологіч-
них умов для вивчення рідної та іншомовної культур, уміння їх порівнювати [5, с. 933]. 

Оскільки кожний індивід від народження живе у певному лінгвокультурному просто-
рі і сприймає навколишню дійсність крізь призму своєї мови і культури, то потрапляючи 
в іншомовне середовище, він відчуває «культурний шок». Звичний погляд на світ транс-
формується під впливом «чужої» мови і культури, і унаслідок цього виникають психо-
логічні проблеми, які особливо гостро постають під час безпосереднього спілкування 
з представниками іншої лінгвокультурної спільноти. Це зумовлено, насамперед, тим, 
що носії різних культур мають відмінності у світогляді, системі цінностей, комуніка-
тивній поведінці тощо. Інтерпретація комунікативних дій представника іншої культури 
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з позицій власної комунікативної поведінки, нерозуміння мови, міміки, жестів співроз-
мовника може призвести до комунікативних збоїв. 

Комунікацію людей – навіть носіїв однієї культури – можна порівняти з процесом 
перекладу, що зумовлено відмінностями їхнього індивідуального життєвого досвіду, рів-
нем знань тощо. А під час міжкультурної комунікативної взаємодії відбувається «подвій-
ний або потрійний переклад: міжмовний, міжкультурний, міжособистісний, причому 
на кожному рівні кодування відповідної інформації здійснюється своїми специфічними 
засобами» [3, с. 56]. У процесі вивчення іноземної мови формується вторинна картина 
світу, що є не стільки картиною, відображеною мовою, скільки картиною, створеною 
мовою. Взаємодія первинної і вторинної картин світу – складний психологічний процес, 
який вимагає певної відмови від власного «я» і пристосування до іншого бачення світу 
[9, с. 54]. 

Викладач та іноземні студенти є носіями різних культур. Чим ближчі культури, тим 
легше налагодити процес спілкування. Віддаленість культур може стати перешкодою на 
шляху до розуміння й порозуміння. Науковці зазначають, що інтеркультуральність разом 
із прагматикою є домінуючим і необхідним виміром комунікативного заняття з інозем-
ної мови, мета якого – прищеплення учням мовленнєвої впевненості та інтеркультурної 
чутливості, що є запорукою успішного спілкування [7, с. 182]. Міжкультурний вимір 
у навчанні іноземних мов передбачає не лише прагматичну мету (забезпечити студентів 
необхідними засобами для мовленнєвої взаємодії з носіями мови), а й розвивальну і за-
гальноосвітню цілі. Вивчати іноземну мову означає увійти в незнайомий світ, стати від-
критим для нового, відчути культурну спільність з носіями мови й надати спілкуванню 
особливої повноти й багатомірності [10, с. 202].

Сучасні методи навчання іноземних мов спрямовані насамперед на формування ко-
мунікативних навичок. Українська мова має стати для іноземних слухачів, здобувачів, 
магістрантів, аспірантів інструментом вербального спілкування, а також засобом зану-
рення в іншомовну картину світу, у відмінне від рідного культурне середовище. Варто 
зазначити, що невербальна комунікація в міжкультурному контексті спричиняє більше 
проблем, ніж вербальна через незнання розбіжностей у значенні жестів, поглядів, рухів, 
дотиків; недотримання дистанції спілкування, прийнятої в тій чи іншій культурі; немож-
ливість повторення і пояснення певних жестів, міміки безпосередньо під час спілкуван-
ня без порушення його лінійності й безперервності.

Невербальні засоби виявляють себе на всіх етапах комунікативного акту: привітання, 
підтримання розмови, стиль ведення дискусії, зміна теми, закінчення розмови. Так, у 
представників різних народів культурно зумовленим є навіть погляд: його тривалість, 
інтенсивність, намагання уникнути чи, навпаки, «тримати» погляд. У більшості країн 
Європи (зокрема і в Україні), у США, Канаді люди намагаються дивитися в очі співроз-
мовника, щоб оцінити реакцію на свої слова, виразити зацікавленість у розмові, виявити 
увагу до партнера з комунікації. Постійний, інтенсивний погляд характеризує вихідців 
з арабських та середземноморських країн, південно-західної частини Європи. Твердий 
(прямий) погляд притаманний жителям Північної Європи та Північної Америки. Помір-
ний контакт очима є типовим для представників Південної Кореї, Таїланду, більшості 
країн Африки. Але переважна більшість населення Азії уникає прямого контакту очима 
[2, с.113-114]. У китайській культурі не дивитися в очі співрозмовника означає проявляти 
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увагу до нього. Знання і правильне тлумачення невербальних знаків носія іншої культу-
ри, так само, як і мовного коду, є запорукою успішної міжкультурної комунікації.

Навчаючи іноземних студентів, викладач нерідко стикається з відмінностями їх ко-
мунікативної поведінки порівняно з вітчизняними студентами, які перебувають у по-
дібних ситуаціях спілкування. Щоб зрозуміти особливості комунікативної поведінки 
студентів-іноземців, треба звертатися до їхніх культур. Виділяють два аспекти навчання 
комунікативної поведінки – рецептивний (розуміння комунікативної поведінки іншо-
го народу) і продуктивний (уміння будувати свою комунікативну поведінку за закона-
ми комунікативної поведінки носіїв мови, яку вивчають іноземні студенти). На думку 
І. А. Стерніна, необхідно навчати комунікативної поведінки – у рецептивному аспекті – у 
повному обсязі (іноземець має розуміти комунікативну поведінку носіїв мови, що ви-
вчається). Щодо продуктивного аспекту, то необхідно вчити комунікативної поведінки 
у стандартних комунікативних ситуаціях (мовленнєвий етикет), а також у тих комуніка-
тивних сферах, де реалізація певних норм пов’язана з поняттям важливого, статусного 
спілкування. Іноземних студентів також необхідно навчати національно-специфічним 
прийомам аргументації і переконання. У невербальній комунікативній поведінці навчан-
ня продуктивного аспекту буде значно меншим за обсягом: рахунок на пальцях, жес-
тове зображення цифр на відстані, жести привертання уваги, деякі спонукальні жести 
(зупинка таксі), регулювання дистанції і фізичних контактів, контакт поглядом. Решту 
невербальних засобів можна засвоїти рецептивно. Важливо також звернути увагу на ети-
кет, культуру поведінки, щоб уникнути неадекватних або образливих для іншого народу 
невербальних дій [8, с. 7-8].

Перш за все, педагог має знати культурні особливості іншомовної аудиторії, толе-
рантно ставитися до студентів – носіїв іншої культурної традиції, звертати увагу учнів 
на розбіжності в мовленнєвому етикеті, правилах поведінки в різних соціумах, навчати 
іноземних студентів комунікативної поведінки в україномовному середовищі. 

Розглянемо як приклад відмінності української і китайської комунікативної поведін-
ки, розуміння яких дасть змогу україномовному викладачеві уникнути комунікативних 
невдач під час навчання китайських студентів. Згідно з китайською етикою людина має 
знати своє місце і не порушувати встановлений порядок. Цей принцип пов’язаний на-
самперед із віковою й соціальною ієрархією. Шанобливе ставлення до старших за віком 
і соціальним статусом – характерна риса китайської культури. Для китайців старість асо-
ціюється з досвідом і мудрістю й шанується тим більше, чим старша людина за віком, 
тому запитати жінку про її вік не є виявом нетактовності в китайській комунікативній 
культурі. Китаєць питає про вік, щоб дізнатися, із якою мірою шанобливості він пови-
нен звертатися до співрозмовника чи співрозмовниці, зокрема викладача [6, с. 11]. Носії 
східнослов’янських культур таке запитання до жінки вважають неввічливим, навіть не-
припустимим, оскільки традиційно старість асоціюють із втратою зовнішньої привабли-
вості, соціального статусу тощо. 

Китайські студенти виявляють шанобливе ставлення до викладача, але зазвичай не 
називають його на ім’я та по батькові, а звертаються до нього «Викладач». Із погляду 
китайської етики, таке звертання є ввічливим, виявляє повагу до людини, адже в Ки-
таї прийнято називати людину за її професією. У вишах України викладачів традиційно 
називають на ім’я та по батькові. Але іноземні студенти досить часто послуговуються 
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звертанням «Викладач», іноді додаючи до нього ім’я. Українські педагоги ставляться до 
цього явища досить лояльно. Що ж стосується називання студентів в аудиторії, то на 
батьківщині китайців викладач називає повне ім’я та прізвище учня, а не лише ім’я, як 
часто роблять вітчизняні педагоги. Китайські студенти можуть сприймати це як вияв не-
поваги до них, але в більшості випадків звикають до такої форми звертання і навіть самі 
вибирають собі імена, розповсюджені в україномовному просторі і співзвучні з їхніми 
китайськими іменами.

 Загалом у китайській комунікативній традиції існують свої особливості найменуван-
ня осіб залежно від віку й соціального статусу: шанобливе й особливо шанобливе ім’я, 
офіційне і, нарешті, домашнє ім’я (для дитини). Шанобливе ім’я дають людині зрілого 
віку; воно не є обов’язковим для спілкування з людьми одного віку. Шанобливе ім’я ви-
користовують під час розмови молодшої людини зі старшою. Особливо шанобливі імена 
розрізняють людей за соціальним статусом, місцем народження; їх отримують за певні 
заслуги. Своє офіційне ім’я китаєць починає активно використовувати зі шкільного віку. 
Домашнім ім’ям дитину називають у сімейному колі, у неофіційних ситуаціях спілкуван-
ня. Домашніми іменами можуть слугувати числівники, що вказують на черговість появи 
дитини в сім’ї, або слова, які в китайській традиції зичать дитині здоров’я й щасливого 
майбуття. Іноді для домашніх імен використовують нелітературну лексику, щоб захисти-
ти дитину від зла, зберегти її здоров’я [4, с. 13].

Навчаючи української мови, викладач має пояснювати іноземним учням, що в офі-
ційних ситуаціях спілкування в україномовному суспільстві до людини звертаються на 
ім’я та по батькові. Але досить уживаними останнім часом є звертання пан, пані, до яких 
додають ім’я людини або прізвище. Зараз у певних суспільних сферах існує тенденція 
до поступової відмови від ім’я по батькові. У деяких наукових виданнях стає традиці-
єю вказувати повне ім’я та прізвище автора (а не ініціали). У неофіційному спілкуванні 
українці називають один одного лише на ім’я, часто використовуючи скорочені й змен-
шувально-пестливі розмовні форми. 

На заняттях з української мови треба навчати іноземних учнів поводженню в ти-
пових комунікативних ситуаціях знайомства, зустрічі, прощання, вибачення тощо. Зо-
крема, правила українського етикету передбачають вітання під час зустрічі з близькими, 
родичами, колегами, знайомими. У китайському етикеті така норма відсутня. Вітаючись, 
українці використовують усталені мовленнєві формули: «Доброго ранку», «Доброго 
дня», «Доброго вечора», «Здрастуйте», «Привіт», «Вітаю Вас». Найбільш уживаною фор-
мою вітання в китайській мові є аналог українського «Здрастуйте». Іншими етикетними 
формулами вітання китайці послуговуються нечасто. Для носія китайської культури є 
прийнятним замість вітання одразу почати розмову із запитання: «Ви вже прийшли?», 
«Ти вже пообідав?». Українець, не знаючи китайських культурних традицій, може сприй-
няти таку поведінку як невихованість. Якщо ж китаєць вітається, то він обов’язково по-
сміхається, у той час як представник українського лінгвосоціуму буде більш серйозним і 
стриманим у вираженні емоцій. Варто зазначити, що усмішка, як її відсутність, є знаком 
національного невербального комунікативного коду. 

Українські викладачі дивуються, коли у відповідь на свої зауваження чи вираження 
невдоволення помічають, що китайські студенти посміхаються. Цю усмішку вони мо-
жуть тлумачити як знак байдужості чи глузування. Але насправді китаєць намагається 
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приховати за усмішкою своє засмучення. Крім того, посміхаючись, представник китай-
ської культури виражає шанобливе ставлення до співрозмовника й намагається підтри-
мати його гарний настрій, незалежно від того, про що йде мова. Китаєць не буде пере-
кладати на людину, із якою він спілкується, свої труднощі та проблеми. 

В українській культурній традиції усмішка є не тільки елементом ввічливого спілку-
вання, а й зазвичай виражає особисту приязнь до співрозмовника. Займаючись серйоз-
ною справою або отримуючи неприємну інформацію, українець навряд чи буде посмі-
хатися. Для усмішки завжди потрібні позитивні емоції. Для представників української 
етноспільноти усмішка (як і сміх) без причини є маркером дивної поведінки людини. 
Усмішка українців виражає симпатію до співрозмовника, щирість, довіру, дружні сто-
сунки, рідше – вдячність, вона є зовнішнім виявом позитивної емоції. Постійну чи над-
мірну усмішку в українській традиції спілкування оцінюють негативно, оскільки вважа-
ють нещирою.

Вплив культурних традицій на поведінку носіїв культур не викликає сумнівів. Багато 
вчинків китайських студентів можна пояснити, якщо згадати конфуціансько-даосист-
ські етичні принципи, які й дотепер відіграють значну роль у житті китайців. Перше, на 
що звертаємо увагу під час спілкування з китайськими студентами, – це їх закритість. 
Китаєць завжди залишається зовні спокійним незалежно від своїх переживань. «Наго-
рі не так, як усередині», – говорить китайське прислів’я. Згідно з конфуціансько-дао-
систським ученням людина повинна бути врівноваженою, зовні байдужою, стриманою 
у виявленні емоцій. Емоційна стриманість проявляється і в тому, що у китайців, за їх 
власними розповідями, на вулиці не прийнято голосно сміятися, робити зауваження не-
знайомим людям [6]. 

Українці постають більш відкритими, емоційними. Невербальній поведінці пред-
ставників східнослов’янських культур притаманні більш енергійна жестикуляція з ши-
рокою амплітудою рухів рук і голови, активне використання міміки брів, носа, губ, що 
відрізняє їх від представників китайської культури. У китайців спостерігаємо такі влас-
тиві їм жести, як кивання головою, насуплені брови тощо.

Дивною, на погляд українців, буває реакція китайських студентів на похвалу, яку 
зазвичай не приймають. Іноді студенти починають заперечувати свої переваги, говорити 
про недоліки. Звичайно в їх середовищі не підтримують бажання викладача виділити 
одного студента. Однак, стикаючись з іншими культурними реаліями, іноземні учні при-
стосовуються до них. 

Студенти з Китаю зазвичай наполегливо домагаються свого. Але ця наполегливість 
не носить характеру грубого тиску – як це іноді трапляється з амбітними вітчизняними 
студентами. Швидше – це розповідь про ситуацію, причини, важкі обставини, що зму-
шують домагатися бажаного [6, с.49]. Китайці високо цінують особистий контакт, що 
допомагає їм вирішувати багато проблем. Їх вирізняють високий ступінь увічливості, 
увага до співрозмовника, відсутність категоричності, що стають вагомими чинниками 
комунікативного впливу. Уміння досягати поставленої мети, завершувати справи від-
повідають кодексу гідності людини, культивованому в Китаї. Необхідність працювати, 
щоб домогтися успіху, добробуту в майбутньому, не скаржитися на долю і людей, а са-
мовдосконалюватися через працю – такими є життєві настанови, навіювані китайцям з 
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дитинства, що значною мірою визначають комунікативну поведінку представників ки-
тайської етноспільноти. 

Отже, навчаючи української мови як іноземної, викладач має знати й пояснювати 
учням культурні розбіжності в комунікативній поведінці, етикетних нормах, звичаях, 
традиціях, усталених в українському та інших етнокультурних просторах, створюва-
ти комунікативні ситуації для закріплення матеріалу в мовленнєвій практиці. Заняття 
з української мови як іноземної мають репрезентувати феномен національної культури. 
Саме такий підхід, на нашу думку, забезпечить у подальшому повноцінну комунікацію 
і взаєморозуміння між представниками різних культур. З огляду на це, систематичний 
опис комунікативної поведінки того чи іншого народу має важливе лінгводидактичне 
спрямування. 

У процесі опанування української мови іноземні студенти мають навчитися і комуні-
кативної поведінки в українському соціокультурному середовищі на основі компаратив-
ного підходу через використання вербальних і невербальних засобів комунікації, при-
таманних носіям української лінгвокультури. Цьому сприятиме правильна організація 
заняття в мультикультурній аудиторії. Викладач повинен будувати навчальний процес 
таким чином, щоб забезпечувати найбільш продуктивне й толерантне спілкування з но-
сіями різних культур, ураховуючи відмінності їхнього світогляду, традицій, комунікатив-
ної поведінки тощо. 
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foreign language. It is determined that background linguocultural knowledge plays an impor-
tant role in the development of intercultural communication skills in the process of teaching 
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ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У МОВЛЕННІ БІЛІНГВІВ

В статті аналізуються теоретичні питання інтерференції, зокрема звукової, орфо-
графічної, граматичної, лексичної, семантичної, стилістичної та внутрішньомовної. В 
аспекті практичних питань досліджуваного явища описано приклади конкретних ви-
падків зазначених типів інтерференції. Зроблено висновок про те, що в рамках взаємодії 
двох мов явище інтерференції зазвичай має негативний характер та в той же час є 
прогнозованим і таким, яке можна попередити.

Ключові слова: білінгвізм, мовний контакт, інтерференція, двосторонній процес, 
негативний вплив.

Постановка проблеми. Актуальність даного дослідження обґрунтовується постій-
ною інтенсифікацією наукового інтересу до розв’язання практичних задач лінгвістики, 
зокрема в плані двомовних ситуацій, які є результатом жвавих комунікативних відносин 
різноманітних етнічних спільностей, особливо в тому випадку, коли йдеться про важли-
вий аспект зростаючого домінування англійської мови в Європейському контексті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробка й обґрунтування теоретичних 
основ інтерференції тісно пов’язані з такими іменами, як Н.В. Баграмова, З.У. Бля-
гоз, У. Вайнрайх, О.Ю. Жлуктенко, Р.А. Вафєєв, В.Ю. Розенцвейг, С.В. Семчинський, 
В.Л. Щерба, В.М. Ярцева. На сучасному етапі розвитку вітчизняної лінгвістики питан-
ню вивчення інтерференції приділяють увагу такі українські та російські дослідники, як 
В.В. Алімов, Н.В. Арбузова, Т.Ю. Бакакіна, З.У. Блягоз, О.Р. Валігура, К.З. Закір’янов, 
Ю.М. Захарова, Г.В. Зимовець, Л.О. Лазаренко, О.Т. Слободян, Є.А. Устинович, І.І. Хар-
ченко, О.С. Черемська, О.В. Шинкаренко тощо.

Найважливішою складовою і наслідком взаємодії різносистемних і споріднених мов 
є білінгвізм, який, у свою чергу, створює передумови для виникнення мовних контактів, 
що проявляються у вигляді інтерференції. Педагогічний аспект білінгвізму включає пи-
тання активного та пасивного знання мови і ставить за мету розробку методів і прийомів 
навчання мов за умови білінгвізму (природного або штучного), оскільки будь-яка ситуа-
ція двомовності спричинює виникнення проблем у навчальному процесі. Педагогічний 
аспект дослідження білінгвізму в Україні безпосередньо пов’язаний з особливостями на-
вчання іноземної мови поза природного мовного середовища і не може лишитися поза 
увагою дослідників білінгвізму [5].

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Питання інтерфе-
ренції є одними з найактуальніших в сучасній науці, але у вітчизняній науці не описане 
комплексне дослідження інтерференції на різних рівнях мови.

Метою даної статті є дослідження інтерференції на матеріалі мовлення українсько-
англійських білінгвів в умовах штучного білінгвізму.
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Виклад основного матеріалу. Термін «інтерференція» був розповсюджений у лінг-
вістичній літературі завдяки працям У. Вайнрайха. Лінгвісти почали використовувати 
цей термін, щоб позначити негативний вплив, перешкоду. Отже, з лінгвістичної точки 
зору термін «інтерференція» використовується у зв’язку з вивченням проблеми контак-
тування мов, для позначення тих видозмін, що спостерігаються в мовленні білінгвів як 
результат взаємодії різних мовних систем.

Результати наукових розвідок засвідчують той факт, що у визначенні поняття мовної 
інтерференції повної єдності серед лінгвістів немає. Одна група науковців, розглядаючи 
дане поняття, орієнтується тільки на негативний вплив рідної мови на мову, що вивча-
ється; інша ж включає як позитивний, так і негативний вплив. Деякі вчені визначають 
це поняття доволі широко і розглядають в ньому явища субстрату та запозичення, інші 
ж обмежуються вузьким визначенням, маючи на увазі тільки порушення мовних норм 
в мовленні. Так, У. Вайнрайх вважає, що інтерференція – це «випадки відхилення від 
норм кожної мови, що відбувається в мовленні білінгвів в результаті їх знайомства з 
більш ніж однією мовою» [4, с. 22]. Е. Хауген трактує інтерференцію як «лінгвістичний 
частковий збіг, при якому мовна одиниця стає елементом двох систем одночасно», або 
як «накладання двох мовних систем» [14]. В.Ю. Розенцвейг визначає інтерференцію як 
«порушення білінгвом правил співвідношення контактуючих мов, які проявляються в 
його мовленні у відхиленні від норми» [12, с. 15]. Бачимо, що вчений вбачає у своєму 
визначенні негативний вплив однієї мови на іншу. В.О. Виноградов під інтерференці-
єю розуміє взаємодію мовних систем в умовах багатомовності, за якої відбувається не-
контрольоване перенесення певних структур чи елементів однієї мови в іншу [10, с. 64]. 
Л.І. Бараннікова вбачає в інтерференції «зміну в структурі або елементах структури од-
нієї мови під впливом іншої» [2]. Р.А. Вафєєв дає наступну дефініцію: «тиск, витіснення 
чужорідної системи із системи рідної мови на момент їх контактування із поступовим 
послабленням ступеню та якості тиску» [6]. Л.В. Щерба зазначає, що «при протіканні 
процесу інтерференції одночасно має місце пристосування мови мовця і мови слухача» 
[16]. Ю.О. Жлуктенко підтримує погляди Л.В. Щерби і зазначає, що «інтерференція – це 
всі зміни в структурі мови, у значеннях, властивостях, що виникають внаслідок взаємодії 
з мовою, що знаходиться в контакті міжмовного зв’язку з нею» [8, с. 56]. С.В. Семчин-
ський під інтерференцією розуміє «процес взаємодії систем та елементів даних систем 
у мовах, що контактують» [13]. В.І. Беліков та Л.П. Крисін відмічають, що інтерферен-
ція – «будь-який вплив однієї мови білінгва на іншу, а також результат цього впливу» 
[3]. Н.Б. Мечковська справедливо зазначає, що інтерференція – помилки в мовленні іно-
земною мовою, викликані впливом системи рідної мови [11, с. 368]. Вчені також наголо-
шують на тому, що «під інтерференцією розуміють тільки неконтрольовані процеси, а 
свідомі запозичення до неї не відносять» [3, с. 20]. Ми в своїй роботі керуємося твер-
дженням про те, що інтерференція – двосторонній процес взаємодії систем мов, осо-
бливо в контексті інтерференції в умовах штучного білінгвізму, тобто в процесі вивчення 
іноземної мови. Іншими словами, помилки виникають не тільки в мовленні іноземної 
мовою, а й в рідній мові під впливом іноземної. Також необхідно зазначити, що в даній 
роботі під білінгвізмом розуміється володіння двома мовами, і при цьому допускається 
ситуація, в якій білінгв може володіти другою мовою в різних ступенях, і яка передбачає 
використання другої мови в певних ситуаціях з носієм цієї мови.
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Теоретичне опрацювання джерельної бази уможливило виділення низки факторів, 
що спричиняють інтерференцію:

– структурні розходження між рідною мовою та мовою, що вивчається;
– програма користування рідною мовою, що склалася у свідомості білінгва;
– недостатнє знання лексичного і граматичного матеріалу рідної мови і відсутність 

стійких вмінь та навичок використання мови, що вивчається;
– психологічний бар’єр (страх вступати у контакт) [15].
Сучасна наука оперує низкою різноманітних класифікацій інтерференції. Погляди 

вчених щодо даного питання також різняться. Це пояснюється тим, що інтерференція є 
об’єктом вивчення багатьох суміжних наук, тому при її класифікації за основу беруться її 
різні ознаки (джерело, область функціонування, ступінь того, наскільки полілінгв вбачає 
диференційні ознаки рідної мови, форми прояву інтерференції, її комунікативний ефект 
тощо). За ознаками, що були перераховані вище, виділяють наступні види інтерференції:

– зовнішня та внутрішня (за джерелом утворення);
– пряма та непряма (за характером переносу навичок рідної мови);
– явна та прихована (за характером прояву);
– фонетична, лексична, семантична, граматична тощо (за лінгвістичною природою);
– синтагматична і парадигматична (за рівнем порушення відношень між одиницями 

мови і правилами їх функціонування у мовному ланцюзі).
– мовна та мовленнєва (в межах дихотомії «мова – мовлення»);
– експресивна та імпресивна (в залежності від специфіки мовленнєвої діяльності) 

[9].
Єдиної класифікації інтерференції за лінгвістичною природою також не існує. Серед 

них – класифікації В.В. Алімова (звукова, орфографічна, граматична, лексична, семан-
тична, стилістична, внутрішньомовна) [1], М.В. Дьячкова (лексична, морфологічна, син-
таксична) [7], А.Є. Боковні (лексико-семантична, граматична (морфологічна), граматич-
на (синтаксична), фонетична). 

Інтерференцію в умовах штучного білінгвізму можна спостерігати, насамперед, під 
час навчання іноземній мові. Студенти філологічних факультетів доволі часто роблять 
помилки, навіть якщо рівень володіння мовою є достатньо високим. Головною причи-
ною є міжмовна інтерференція, тобто вплив рідною мови на іноземну і навпаки, особли-
во при «зануренні» в іноземну мову. Організація навчального процесу з вивчення інозем-
ною мови має враховувати такі аспекти, як подолання і запобігання інтерференційним 
процесам. Так, успіх навчання іноземній мові залежить від вміння передбачити можли-
вість виявлення інтерференції. Так, в даному дослідженні вбачається можливість навес-
ти найпоширеніші приклади інтерференції в процесі навчання іноземній мові, взявши 
за основу класифікацію, яка вирізняє такі види інтерференції, як звукова, орфографічна, 
граматична, лексична, семантична, стилістична, внутрішньомовна.

Так, говорячи про звукову інтерференцію, можна струджувати, що найпоширеніши-
ми її прикладами є заміщення англійських фонем фонемами англійської мови та замі-
щення англійських фонем фонемами рідної мови. Так, замість англійських фонем [Ө] 
та [ð] часто використовуються [t], [s] та [d], [z] відповідно; [w] часто замінюється на [v] 
та навпаки (рідше). Другий випадок зазвичай описує помилки внаслідок відсутності в 
українській мові аналогічних фонем, таких як [æ] та [ŋ], внаслідок цього такі слова, як, 
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наприклад, cab, lap, cash, bring, reading, lodging вимовляються невірно. Ще одним при-
кладом є відсутність опозиції довгих та коротких голосних в українській мові, тож укра-
їнські звуки [а, і, о, у] присутні в англійських словах зі звуками з ряду тих, що мають таку 
опозицію (arm, bark, rush, struck; seed, beads, risk, kid; saw, claw, stock, sock; crew, wood, 
cook, put). Іншим випадком є невірне акцентування слів, в тому числі інтернаціональних 
слів, що мають різний наголос у двох мовах (assembly – асамблея, Congress – конгрес, 
period – період).

Орфографічна інтерференція – процес, під яким розуміється орфографічні по-
милки в писемному мовленні, які часто знижують якість виконаного перекладу. Най-
частіші приклади даного виду інтерференцій – подвоєння приголосних в українських 
словах (appetite – аппетит, а потрібно апетит, commission – коміссія, а потрібно комісія, 
committee – коммітет, а потрібно комітет); написання слів українською мовою з великої 
літери, спираючись на той факт, що в англійській мові вони є власними назвами (East – 
Захід замість захід, January – Січень замість січень) та написання англійських власних 
назв з маленької літери, спираючись на той факт, що в українській мові вони не є власни-
ми (в англійській мові – in english, а потрібно in English, я – i, а потрібно I).

Граматична інтерференція включає морфологічну, синтаксичну та пунктуаційну. 
Морфологічна інтерференція обумовлюється категоріальними відмінностями та іншими 
особливостями частин мови у двох мовах. Прикладами морфологічної інтерференції мо-
жуть слугувати такі приклади, як невірне використання прийменників (наприклад, у не-
ділю – in Sunday замість on Sunday, to be satisfi ed with – бути задоволеним з замість буди 
задоволеним (іменник в орудному відмінку), Я втомився від свого сусіда. – I was tired 
from my neighbor. замість I was tired of my neighbor.); невірне використання займенників, 
а саме перенесення категорії роду з української мови на англійську та навпаки (книга – 
вона та book – she замість book – it, корабель – він та ship – it замість ship – she etc.) та 
некоректне збереження присвійного займенника у мові перекладу (she opened her eyes – 
вона відкрила свої очі замість вона відкрила очі). Синтаксична інтерференція сконцен-
трована на членах речення та типах речення, а саме на відхиленні від норм синтаксису 
тієї чи іншої мови. Так, підтверджуються дані про те, що найбільш інтерферованими є 
підрядні речення, в тому числі місця та умови (Ти знаєш де знаходиться Нью-Йорк? – Do 
you know where is New York? замість Do you know where New York is?, Тільки-но погода 
стане кращою, поїдемо за місто. – As soon as the weather will get better, we shall go to 
the countryside. замість As soon as the weather gets better, we shall go to the countryside.). 
Пунктуаційна інтерференція є розповсюдженим явищем через те, що українська мова 
має стійкі правила пунктуації і ґрунтується на граматичній основі, в той час як в ан-
глійській – на семантико-стилістичній. Невірна розстановка пунктуаційних знаків може 
спричинити незрозумілість тексту (Charles brought daisies, chamomiles, roses, fuchsias, 
dandelions and peonies. Charles brought daisies, chamomiles, roses, fuchsias, dandelions, and 
peonies; 2,354 – дві тисячі триста п’ятдесят чотири в англійській мові, а в українській – 
2354; 1,25 – одна ціла двадцять п’ять сотих в українській мові, а в англійській – 1.25).

Лексична інтерференція є втручанням лексики однієї системи мови в іншу. Лексичні 
нововведення є постійним процесом. З часом ці нововведення проходять стадію інтер-
ференції, а потім адаптуються до мови і займають місце в мові.
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Семантична інтерференція являє собою втручання елементів однієї мовної систему 
в іншу на рівні сем. Найбільш розповсюдженим прикладом є використання англійського 
слова number замість room на позначення українського «номер» (готелю). Багатознач-
ність слів, синоніми та омоніми також можуть бути причиною інтерференції (law – закон 
та право, годинник спішить – the watch is in a hurry замість the watch is fast, рулет «Ла-
ска» – rolled cake “Weasel” замість rolled cake “Tenderness”).

Стилістична інтерференція є результатом ігнорування особливостей вживання та 
комбінаторності слів. Наприклад, англійське дієслово to launch може мати варіанти пере-
кладу в залежності від стилю та комбінаторності: to launch a rocket/missile – запускати 
ракету, to launch a ship – спускати корабель на воду, to launch a campaign – організовувати 
кампанію, to launch a program – розробити програму, to launch a blow – завдати удару. 
Так само і українське слово «легкий» може перекладатися по-різному: легка простуда – 
a slight (small) cold, легке питання – a easy question, легка музика – light music, легка 
атлетика – track-and-fi eld athletics, легка промисловість – consumer goods industry. Якщо 
комунікант добре володіє мовою, вона рідше підпадає під вплив інтерференції, тому що 
вона з більшим ступенем вірогідності вірно оформить текст обома мовами – рідною та 
іноземною. 

Говорячи про внутрішньомовну інтерференцію, необхідно зазначити, що під впли-
вом однієї мови, комунікант створює власні правила в іншій мові на різних рівнях. На-
приклад: There were fi ve of them. – Там було п’ятеро їх (з них). замість Їх було п’ятеро. 
Have you got a partition in your room? – Ви маєте в вашій кімнаті перегородку? замість У 
вашій кімнаті є перегородка?

Висновки і пропозиції. Питання інтерференції займає важливе місце в мовленні 
комунікантів в умовах штучного білінгвізму, а саме в процесі навчання та вивчення іно-
земної мови. В більшості випадків інтерференція розглядається як негативне явище, і це 
твердження справедливе, якщо йдеться про дві мови. Якщо ж мати справу з трьома та 
більше мовами, явище інтерференції можна використати для їх вивчення. Інтерференція 
спостерігається на всіх рівнях мови та може призвести до відхилення від норми в обох 
мовах. Зазвичай явище інтерференції прогнозоване, і можливо визначити, які саме еле-
менти або конструкції можуть зазнати цього явища. Щоб уникнути негативного впливу 
інтерференції, комуніканту необхідно знати теоретичні основи цього явища та викону-
вати відповідні вправи, направлені на подолання інтерференції в залежності від рівня 
мови, на якому вона проявляється.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Алимов В.В. Интерференция в переводе (на материале профессионально ориен-

тированной межкультурной коммуникации и перевода в сфере профессиональной 
коммуникации): Учеб. пособие / Вячеслав Вячеславович Алимов. – М.: КомКнига, 
2005. – 323 с.

2. Баранникова Л.И. Проблема интерференции и вопросы взаимодействия языков / 
Лидия Ивановна Баранникова // Вопросы методики преподавания иностранных 
языков в связи с проблемой языковой интерференции. – Саратов, 1966. – С. 4-23.

3. Беликов В.И. Социолингвистика / В.И. Беликов, Л.П. Крысин. – М., 2001. – 439 с. 



215

4. Вайнрайх У. Одноязычие и многоязычие / Уриэль Вайнрайх // Новое в лингвистике. 
Вып. 6. – М.: Прогресс, 1972. – С. 25-60.

5. Валігура О.Р. Білінгвізм та аспекти його дослідження / Ольга Романівна Валігура // 
Studia methodologica. – Вип. 20. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ 
ім. В. Гнатюка, 2007. – С. 66-70.

6. Вафеев P.A. Билингв как носитель двуязычия и билингв языковая личность в куль-
турном пространстве страны / Pавиль Aйсавич Вафеев // Экология культуры и об-
разования: Филология, философия, история. – Тюмень: ТГУ, 1997. – С. 146-159.

7. Дьячков М.В. Проблемы двуязычия (многоязычия) / Марк Владимирович Дьяч-
ков. – М.: Институт национальных проблем в МО РФСР, 1992. – 102 с.

8. Жлуктенко О.Ю. Мовні контакти / Юрій Олексійович Жлуктенко. – К.: Вид-во Київ. 
ун-ту, 1966. – 135 с.

9. Жумашева А.Ш. Лигвокультурная интерференция как следствие диалога культур. 
Интернет [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.rusnauka.com/28_
OINXXI_2010/Pedagogica/72304.doc.htm.

10. Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. – М., 1990. – 
685 с.

11. Мечковская Н.Б. Языковой контакт. Общее языкознание / Нина Борисовна Мечков-
ская . – Минск: Высш. школа, 1983. – 456 с.

12. Розенцвейг В.Ю. Языковые контакты. Лингвистическая проблематика / Виктор 
Юльевич Розенцвейг. – М.: Наука, 1972. – 80 с.

13. Семчинський С.В. Семантична інтерференція мов / Станіслав Володимирович Сем-
чинський. – Київ: Вища школа, 1974. – 256 с.

14. Хауген Э. Языковой контакт / Эйнар Хауген // Новое в лингвистике. Вып. VI. Язы-
ковые контакты. – М., 1972. – С. 61-80.

15. Шепель Ю.А. Виды интерференции как следствия двуязычия. Интернет [Электрон-
ный ресурс] / Режим доступа: http://www.confcontact.com/2012_03_15/f_shepel.php.

16. Щерба Л.В. О понятии смешения языков / Лев Владимирович Щерба // Избранные 
работы по языкознанию и фонетике. – Л., 1958. С. 40–53.

Усаченко И.В., преподаватель
Николаевский национальный университет имени В.А. Сухомлинского, Николаев

ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РЕЧИ БИЛИНГВОВ
В статье анализируются теоретические вопросы интерференции, в частности 

звуковой, орфографической, грамматической, лексической, семантической, стилисти-
ческой и внутриязыковой. В аспекте практических вопросов изучаемого явления описа-
ны примеры конкретных случаев проявления указанных типов интерференции. Сделан 
вывод о том, что в рамках взаимодействия двух языков явление интерференции обычно 
носит негативный характер и в то же время является прогнозируемым и предотвра-
тимым.

Ключевые слова: билингвизм, языковой контакт, интерференция, двухсторонний 
процесс, негативное влияние.
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INTERFERENCE PROCESSES IN BILINGUALS’ SPEECH
The article examines the theoretical problems of interference, in particular sound, ortho-

graphical, grammatical, lexical, semantic, stylistic and intralinguistic types of it. In the aspect 
of practical issues of the phenomenon under investigation, examples of specifi c cases of the 
indicated types of interference are described. It is concluded that in the framework of the in-
teraction of two languages, the phenomenon of interference is usually negative and at the same 
time is predictable and avoidable.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЛОКАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

У статті встановлено сучасні світові тенденції, які визначають потребу в 
локалізації будь-яких користувацьких продуктів, засобів масової інформації та розва-
жальних продуктів. Метою дослідження обрано всебічне вивчення проблем локалізації 
в Україні та встановлення потенційних можливостей її розвитку на українському рин-
ку. Реалізація поставленої мети обумовила постановку наступних завдань: розгляну-
ти стан локалізації в Україні, з’ясувати проблеми, які виникають під час української 
локалізації, встановити перспективи розвитку локалізації в Україні. Проаналізовано 
стан локалізації в Україні, якою займається невелике коло дослідників, здебільшого 
перекладачів за фахом. Запропоновано розуміння локалізації як способу пристосуван-
ня іноземного тексту до культури та реалій мови перекладу. Оцінено потенціал роз-
витку та просування українських ігрових локалізацій як значний завдяки наявності в 
Україні чималої кількості геймерів та попиту на ігри, а також на цифрові технології, 
що забезпечує успішне просування локалізації ігор та не тільки на українському рин-
ку. Зауважено, що велику проблему для української локалізації становить піратство. 
Найчастіше користувачі вдаються до піратства, коли вони не мають зручного та до-
ступного шляху купівлі продуктів.

Ключові слова: локалізація, переклад, проблеми, перспективи, відеоігри, український 
ринок.
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У сучасному світі, в якому у всіх сферах життя продовжує домінувати англійська 
мова, зростає потреба в локалізації будь-яких користувацьких продуктів, засобів масової 
інформації та розважальних продуктів. Люди хочуть користуватися іноземними продук-
тами, оскільки вони більшість часу є інноваційними, проте не знаючи мови, це зробити 
не можливо. У такому випадку на допомогу приходять професіонали-локалізатори, які 
перекладають та адаптують продукт до особливостей певної країни чи регіону. Зі зрос-
таючим інтересом людей до іноземних фільмів, серіалів, книжок та ігор збільшується 
потреба в локалізації, оскільки без неї звичайні люди не зможуть споживати вищезгадані 
іноземні продукти. Такий стан речей обумовив тему та актуальність дослідження.

Метою дослідження є всебічне вивчення проблем локалізації в Україні та встанов-
лення потенційних можливостей її розвитку на українському ринку. Реалізація поставле-
ної мети обумовила відповідні завдання: 
 розглянути стан локалізації в Україні;
 з’ясувати проблеми, які виникають під час української локалізації;
 встановити перспективи розвитку локалізації в Україні.
Вивченням стану локалізації в Україні займається невелике коло дослідників, зде-

більшого перекладачів за фахом. Найбільша кількість публікацій, наукових досліджень 
із згаданої тематики стосується проблем формування україномовного ІТ-ринку, що лег-
ко пояснити намаганням України відповідати світовим трендам в галузі інформаційних 
технологій. З цього приводу варто відзначити науковий доробок Світлани Єлісєєвої, яка 
досліджує переклад та локалізацію у сфері інформаційних технологій [1]. Подібна про-
блематика піднята у наукових публікаціях Рицар Б. – «Мова та термінологія зукраїнізо-
ваних програмних продуктів фірми Майкрософт», а також Лагоди С. –  «Десять кроків 
до професійної українізації програм».

Локалізація перекладу як термін з’явився недавно, але як метод перекладу має давню 
історію. Локалізація перекладу має багато спільного з адаптацією, проте адаптація є при-
стосуванням іноземного тексту на всіх рівнях мови, а локалізація є пристосуванням іно-
земного тексту до культури та реалій мови перекладу. Іншими словами, можна сказати, 
що локалізація – це один із видів адаптації [1]. Як вдало зауважує С. Єлісєєва, локалізація 
є доречною, коли у тексті наявні слова-реалії. Останні є тими словами, які зустрічаються, 
а відтак, є зрозумілими за змістом лише серед населення окремої країни або соціальної 
групи. Таким чином, найбільш затребуваною локалізація є при перекладі програмного 
забезпечення, фільмів, ігор, сайтів тощо. Локалізацією програмного забезпечення (пере-
кладом програм) називається адаптація ПО під національні вимоги, включаючи забез-
печення роботи програм з регіонально-залежними форматами даних і форматами друку, 
зміна символів, які використовуються, малюнків, колірних комбінацій, музичних фраг-
ментів і тому подібне згідно з культурою цільової аудиторії та інше [1].  Користувачі 
часто думають, що локалізація це тільки переклад інтерфейсу, проте вдала локалізація є 
життєво необхідною для зручного користування програмою або грою.

Значною проблемою локалізації українського програмного забезпечення є відсут-
ність єдиного українського глосарія, що містив би стандартизовані терміни, якими мо-
гли б користуватися перекладачі. Опрацювання та вирішення цих проблем є безперечно 
актуальним для українських перекладачів та лінгвістів. Часто перекладачі програмного 
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забезпечення на свій розсуд обирають як перекласти той чи інший термін. Це створює 
усякого роду проблеми, такі як: 
 недоречне запозичення термінів з інших галузей;
 використання русизмів та калькування російських термінів;
 переклад з неправильним семантичним відтінком тощо.
Як доказ актуальності та інтенсивності розвитку ігрового бізнесу можна навести ре-

зультати опитування, проведеного у Києві щодо геймдев-компаній [3].
За даними дослідників в якості респондентів виступали понад 70 фірм, 40% яких 

знаходяться в Києві.
Подані в звіті UNIT.City і ACHIEVERS HUB відомості свідчать про те, що галузь є 

затребуваною, а отже і ті 20 тисяч українців які в ній працюють.
Згідно з дослідженням, найбільш популярні платформи для розробок ігор в Україні – 

Android (82%) і iOS (79%) [3].
Компанії, які працюють у цій галузі, виказують різний рівень розвитку, зокрема, 20% 

компаній мають в портфоліо тільки одну гру, а 25% компаній – вже випустили понад 10 
ігор [3].

Питаннями локалізації комп’ютерних ігор в Україні займаються:
 громадська організація «Локалізаційна спілка «Шлякбитраф»»;
 STS UA (Steam Translation Server);
 Unloc Team;
 UaLT (Uk).
Громадська організація «Локалізаційна спілка «Шлякбитраф»» або ж SBT 

Localization Team була створена 1 липня 2018 року. Ставлячи за мету своєї діяльності по-
пуляризацію ігрової культури, вони створюють україномовний ігровий контент та про-
водять просвітницьку роботу у цій галузі.

Своєю цільовою аудиторією вони вважають молодь, яка цікавиться українською мо-
вою та культурою, а також бажає споживати продукти українського медіа-ринку.

Засновниками організації стали Олексій Іванов, Ольга Хмельницька та Софія Шуль. 
ГО «ЛС «Шлякбитраф» сформувалася на основі спілки перекладачів-волонтерів «Шляк-
битраф» [2].

Свою історію громадська організація «Локалізаційна спілка «Шлякбитраф»» роз-
почала у 2012 році з ініціативи учасників волонтерської української локалізації гри  
Baldur’s Gate: Enhanced Edition. Засновником команди був Ігор Солодрай, який є автором 
і назви спілки. Назва «Шлякбитраф» походить від відомого польського вислову, який 
має німецьке коріння («schlag treff en»). Хоч там як, а самі шлякбитрафівці вважають, що 
слова можуть бути сказані з різним значенням, а тому трактують свою назву як «Шля-
хетно та влучно» [2].

Учасники громадської спілки «Шлякбитраф», у першу чергу, вважають, що локалі-
заторам потрібно офіційно працювати з розробниками ігор, адже тільки так можна по-
казати світу, що українці бажають грати в ігри саме українською.

«Шлякбитраф» займається не тільки перекладом ігор, а також перекладом літератур-
них творів та коміксів. У літературно-перекладацькому доробку «шлякбитрафівців» на 
сьогодні є:
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 Абрагам Меррітт «Крізь «Драконяче Скло»» (Abraham Merritt «Through the 
Dragon Glass»);
 Террі Пратчетт «Барва чарів» (Terry Pratchett «The Colour of Magic»);
 Джордж Макдональд «Велетове серце» (George MacDonald «The Giant’s Heart»);
 Джордж Макдональд «Невагома королівна» (George MacDonald «The Light 

Princess»);
 Джордж Макдональд «Золотий ключ» (George MacDonald «The Golden Key»);
 Комікс Harvey «Людина в чорному» («Man in Black»);
 Комікс Джим Френсіс «Сторонній» (Jim Francis «Outsider») [2].
Натомість, у локалізаційному доробку позицій набагато більше:
 Baldur’s Gate: Enhanced Edition
 Metro: 2033 Redux
 Metro: Last Light Redux
 Cradle
 The Stanley Parable
 Hand of Fate
 Blues and Bullets
 Bravada
 Bastion
 King’s Bounty: Crossworlds
 Endless TD
 HabitRPG
 Insurgency
 Day of Infamy
 ReSize
 Gone Home
 Loner
 ARKTIKA.1
 Ruiner
 Ash of Gods
 FTL: Faster Than Light
 Grimmwood – They Come at Night
Baldur’s Gate: Siege of Dragonspear [2].STS UA (Steam Translation Server) є веб-

сервісом, створеним корпорацією Valve для перекладачів волонтерів, які виявляють ба-
жання перекладати ігри компанії на рідну мову. 

STS UA займає визначне положення для розвитку україномовної локалізації. У порт-
фоліо перекладачів-волонтерів STS UA є переклад масштабних кіберспортивних ігор, 
таких як Dota 2, Counter-Strike: Global Off ensive.

Загалом присутність Steam на онлайн ринку значно вплинула на зростання кількості 
українських ігрових локалізацій.

Деяких дослідників цікавило питання якій мові надають перевагу українці при пере-
гляді фільмів. Подібним запитанням задалися і компанії Sony та Disney. На їх замовлен-
ня компанія First Movies International провела опитування у найбільших містах України 
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(Львів, Київ, Одеса, Харків). Для отримання більш об’єктивних результатів опитування 
проводилося як на вулицях великих міст так і в мережі інтернет [5].

Цікавим виявилось питання, пов’язане із тим якою мовою люди бажають отримувати 
дубляж. Зважаючи на значну частку російськомовного населення, на український ри-
нок потрапляють кінофільми з україномовним та російськомовним перекладом. Відтак, 
компанія First Movies International респондентам в Україні поставила запитання: «Який 
варіант дублювання є кращим – україномовний чи російськомовний?». Об’єктами порів-
няння обрали кінофільм «Пірати Карибського моря-3» та мультфільм «Рататуй». Резуль-
тати виявились наступними. Переважна більшість (77%) респондентів, які переглянули 
«Пірати Карибського моря-3», надали перевагу україномовному дубляжу, а решта (33%) 
російськомовному. Більшість глядачів, які дивилися «Рататуй» відзначили, що україно-
мовне дублювання було якісним. 

Таким чином можна констатувати, що результати опитування, проведені компанією 
First Movies International, свідчать про прихильність переважної більшості населення 
України до україномовного дубляжу.

Перспективному розвитку локалізації в Україні сприяє зростаюча кількість людей, 
які цікавляться іграми. Дослідженням цього зайнялася команда сайту Opengamer.com.
ua та провела опитування, щоб дізнатися скільки сучасні українці присвячують часу та 
грошей ігроіндустрії. Було опитано більше тисячі гравців, вікового цензу не було вста-
новлено. З результатів опитування очевидно, що гравцями є не тільки особи до 15 років, 
але й після 25.

Серед переліку питань, поставлених відвідувачам сайту, було наступне: «Скільки 
часу в тиждень присвячуєте іграм?».

Як свідчать результати, найбільша частка відвідувачів витрачає на ігри понад 10 го-
дин на тиждень [4]. 

Отож, статистика доводить, що потенціал розвитку та просування українських ігро-
вих локалізацій є значним.

Враховуючи складні економічні умови, наступне питання виявилось особливо на-
зрілим. Тому команда Opengamer.com.ua запитала: «Скільки ігор ви купили за останні 
6 місяців?». Безперечно, складно об’єктивно вирахувати скільки гравців в Україні ку-
пляють ігри, а не вдаються до завантаження піратських продуктів, проте результати є 
показовими [4].

Згідно з результатами опитування, частка людей, які придбали ігри майже в 1,5 рази 
більша чисельності тих, які не купили жодної. Діапазон кількості придбаних ігор коли-
вався від однієї до понад двадцяти п’яти. Крім цього, найбільшу частку (41,5%) складали 
геймери, які за останні шість місяців придбали хоча б одну гру.

Отже, за результатами опитування, проведеного командою сайту Opengamer.com.ua, 
ми можемо констатувати, що в Україні безперечно є чимала кількість геймерів та попит 
на ігри, що забезпечує успішне просування локалізації ігор на українському ринку.

Велику проблему для української локалізації становить піратство. За даними Між-
народного альянсу інтелектуальної власності (IIPA) Україна займає перше місце у світі 
за кількістю завантаженого піратського контенту. 

У більшості країн світу існують механізми боротьби з піратством. Зокрема, з пі-
ратством ігор досить довго намагалися боротись різноманітними методами, такими як: 
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унеможливлення використання ігор без ліцензійного диска у дисководі або технологією 
DRM (Digital rights management), яка вимагає постійного підключення комп’ютера до 
інтернету для використання ігор. Але через такі санкції страждають власники легально 
придбаних ігор, які не можуть використовувати дисковод під час гри, або не можуть 
грати в ігри через відсутність інтернету, в той час як пірати обходять ці запобіжні міри 
монтуючи віртуальні образи дисків, або модифікуючи файли гри.

Найчастіше користувачі вдаються до піратства, коли вони не мають зручного та до-
ступного шляху купівлі продуктів. Окрім того, в багатьох іноземних онлайн-магазинах 
відсутні: українська локалізація, українська служба підтримки та регіональні ціни. Укра-
їнські користувачі просто змушені використовувати більш відомі методи для отримання 
продукту, який їх цікавить. 

Для вирішення цієї проблеми онлайн-магазин Steam застосовує свої заходи боротьби 
з піратством. Вони роблять купівлю ігор максимально простою, влаштовують щоденні 
та тематичні розпродажі та підлаштовують ціни під країну покупця, а також залучають 
перекладачів-волонтерів до перекладу ігор на українську.

Таким чином, сучасні світові тенденції визначають домінування у всіх сферах життя 
англійської мови, що зумовлює потребу в локалізації будь-яких користувацьких продук-
тів, засобів масової інформації та розважальних продуктів. Вивченням стану локаліза-
ції в Україні займається невелике коло дослідників, здебільшого перекладачів за фахом. 
Загальновизнаним є розуміння локалізації як способу пристосування іноземного тексту 
до культури та реалій мови перекладу. Питаннями локалізації комп’ютерних ігор в Укра-
їні займаються: громадська організація «Локалізаційна спілка «Шлякбитраф»», STS UA 
(Steam Translation Server), Unloc Team, UaLT (Uk). Потенціал розвитку та просування 
українських ігрових локалізацій є значним завдяки наявності в Україні чималої кількість 
геймерів та попиту на ігри, а також на цифрові технології, що забезпечує успішне про-
сування локалізації ігор та не тільки на українському ринку. Проте, великою проблемою 
для української локалізації залишається піратство.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Єлісєєва С. В. Переклад і локалізація у сфері інформаційних технологій [Електронний 

ресурс]. – [Режим доступу]: http://linguistics.chdu.edu.ua/article/view/87358/82966
2. Офіційна сторінка Громадської спілки «Шлякбитраф» [Електронний ресурс]. – [Ре-

жим доступу]: http://sbt.localization.com.ua/pro-nas/ 
3. Скрізь гра. 20 тис. українців зайняті в геймерській індустрії - дослідження [Електро-

нний ресурс]. – [Режим доступу]:  https://techno.nv.ua/ukr/it-industry/khmarno-hra-20-
tis-ukrajintsiv-zajnjati-v-hejmerskoj-industriji-doslidzhennja-2478616.html

4. Український геймер [Електронний ресурс]. – [Режим доступу]: http://www.
opengamer.com.ua/ukrajinskyj-hejmer-rezultaty/

5. Якою мовою хочуть дивитися кіно українці (опитування). [Електронний ресурс]. – 
[Режим доступу]: https://www.unian.ua/society/94178-yakoyu-movoyu-hochut-
divitisya-kino-ukrajintsi-opituvannya.html 



222

Конкульовский В.В., канд. филол. наук, препод.
Панченко В.В., канд. филол. наук, препод.
Барна С.С., студент
Тернопольский национальный педагогический университет им. В. Гнатюка, Терно-

поль

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ В УКРАИНЕ
В статье установлены современные мировые тенденции, которые определяют по-

требность в локализации любых пользовательских продуктов, средств массовой инфор-
мации и развлекательных продуктов. Цель исследования – всестороннее изучение про-
блем локализации в Украине и установления потенциальных возможностей ее развития 
на украинском рынке. Реализация поставленной цели обусловила постановку следующих 
задач: рассмотреть состояние локализации в Украине, выяснить проблемы, которые 
возникают во время украинской локализации, установить перспективы развития лока-
лизации в Украине. Проанализировано состояние локализации в Украине, которой за-
нимается небольшой круг исследователей, в основном переводчиков по специальности. 
Предложено понимание локализации как способа приспособления иностранного текста 
к культуре и реалиям языка перевода. Оценен потенциал развития и продвижения укра-
инских игровых локализаций как значительный, благодаря наличию в Украине немалого 
количество геймеров и спроса на игры, а также на цифровые технологии, обеспечива-
ющий успешное продвижение локализации игр и не только на украинском рынке. Заме-
чено, что большую проблему для украинской локализации составляет пиратство. Чаще 
всего пользователи прибегают к пиратству, когда они не имеют удобного и доступного 
пути покупки продуктов.

Ключевые слова: локализация, перевод, проблемы, перспективы, видеоигры, украин-
ский рынок.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF LOCALIZATION IN UKRAINE
The article determines the current world trends that defi ne the need to localize any user 

products, mass media and entertainment products. The aim of the article was to study the prob-
lems of localization in Ukraine and identify potential opportunities for its development in the 
Ukrainian market. The realization of the set goal called forth such tasks: to consider the state 
of localization in Ukraine, to fi nd out the problems that arise during Ukrainian localization, to 
establish the prospects for the development of localization in Ukraine. The state of localization 
in Ukraine, in which a small circle of researchers are engaged, mainly translators by profes-
sion, is analyzed. The understanding of localization as a way of adapting foreign text to culture 
and realia of the target language is proposed. The potential of development and advancement 
of Ukrainian game localization is assessed as signifi cant due to the presence of a considerable 
number of gamers and demand for games as well as digital technologies in Ukraine, which 
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ensures the successful advancement of game localization, and not only in the Ukrainian mar-
ket. It was noted that piracy is a major problem for Ukrainian localization. Most often, users 
resort to piracy when they do not have a convenient and aff ordable way to buy products. 

Key words: localization, translation, problems, prospects, videogames, Ukrainian market.
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КОМУНІКАТИВНА СИТУАЦІЯ 
УСНОГО СПІЛКУВАННЯ В БІЛІНГВАЛЬНІЙ СІМ’Ї

У роботі на матеріалі аудіо- і відеозаписів сімейного мовлення здійснено аналіз ко-
мунікативної ситуації усного сімейного спілкування українсько-російських білінгвів і, 
зокрема, носіїв суржику, що мешкають в містах, містечках і селах Сумської області. 
Аналітичною рамкою дослідження стала чотиривимірна модель, яку складають чоти-
ри площини – місце, час, тема і учасники комунікації, при цьому, виходячи зі специфіки 
сімейної комунікації, остання, тобто учасники комунікації, вважається основою цієї 
моделі. З’ясовано основні риси мовленнєвої комунікації в білінгвальній сім’ї як середови-
щі некодифікованого розмовного мовлення.

Ключові слова: комунікативна ситуація, параметри комунікативної ситуації, сі-
мейне спілкування, білінгвізм, білінгвальна сім’я, некодифіковане усне розмовне мовлен-
ня, українсько-російський суржик.

Постановка проблеми. Сім’я як мала соціальна група перебуває у полі зору бага-
тьох наук – соціології, психології, педагогіки, філософії, культурології, етнографії, пра-
ва тощо. Для лінгвістики сімейна комунікація становить достатньо новий об’єкт дослі-
дження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом з’явилося чимало укра-
їнських мовознавчих досліджень, які б торкалися проблеми сімейної комунікації, утім 
здебільшого вони виконані на матеріалі різнотипних англомовних текстів – сучасних 
прозових, драматичних творів, рідше – сценаріїв художніх кінофільмів, скриптів і ти-
трів до них. Передусім назвімо дисертаційні дослідження А. А. Бігарі, Н. Д. Борисенко, 
О. В. Бровкіної, О. М. Галапчук, О. І. Гридасової, О. Г. Звєрєвої, Є. В. Зимич, П. Г. Крюч-
кової, А. А. Семенюк, Л. В. Солощук, О. В. Фадєєвої, В. В. Якуби та ін.

В україністиці також здійснюються дослідження, де аналізуюється родинне спілку-
вання на матеріалі прозових і драматичних творів, проте таких робіт небагато. Це, зо-
крема, наукові праці Н. К. Войцехівської, К. В. Коротич, О. Г. Рудої, О. В. Сахарової, 
О. М. Трумко та ін. І тільки в поодиноких дослідженнях об’єктом вивчення стало сі-
мейне спілкування білінгвальної сім’ї. Це, зокрема, дисертаційні праці Т. В. Кузнєцової 
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[5], Н. М. Бікової [1], а також один з аспектів дослідження монографічного доробку 
Н. П. Шумарової [7]. Саме ці роботи і стали теоретичною основою нашого дослідження.

Актуальність роботи зумовлена необхідністю вивчення особливостей мовної кому-
нікації в білінгвальних родинах, а також специфіки українського усного і писемного не-
кодифікованого мовлення в різноманітних сферах, зокрема у сфері білінгвальної родин-
ної комунікації. Частково ця проблема була порушена в працях [2; 3].

Метою нашої наукової розвідки є моделювання комунікативної ситуації усного сі-
мейного спілкування українсько-російських білінгвів і, зокрема, носіїв суржику, за її 
основними параметрами (місце, час, тема і учасники комунікації). 

Матеріалом дослідження стали аудіо- та відеозаписи сімейного мовлення мешкан-
ців міст і містечок Сумської області, що є регіоном компактного проживання українсько-
російських білінгвів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Конкретизуючи категоріальний апарат 
нашого дослідження, зазначимо, що термін «білінгвальна сім’я» трактують по-різному. 
У вузькому розумінні білінгвальну сім’ю розглядають як малу соціальну групу, утворену 
в результаті змішаного шлюбу, тобто коли її члени є представниками різних етносів і від-
повідно носіями різних мов. 

У своїй роботі дотримуємося більш широкого розуміння розглядуваного терміна. За 
визначенням М. Сігуан і У. Ф. Маккі, двомовна сім’я – це «сім’я, що досить часто і нор-
мально користується двома мовами» [6, с. 49]. Розуміючи неповноту такої дефініції, ці 
дослідники розробили типологію двомовних родин на основі використовуваних у родині 
мов: 1) батьки з різними першими мовами спілкуються двома мовами між собою і ді-
тьми; 2) батьки з різними першими мовами, одна з яких в сімейному спілкуванні стає 
спільною, проте хтось із подружжя послуговується не спільною, а своєю першою мовою 
з дітьми чи зі своїми батьками; 3) батьки спілкуються однією мовою, утім дехто в сім’ї 
говорить іншою мовою (дет. див.: [6, с. 49]). Учені підкреслюють, що у двомовній сім’ї її 
члени можуть використовувати різні варіанти тієї самої мови (стандартна мова, діалект, 
вульгарна мова) (див. про це: [6, с. 51].

Характеристика досліджуваного регіону та респондентів. Регіональна мовна си-
туація зумовлена географічним розташуванням Сумської області, яка на півночі та сході 
межує із Брянською, Курською та Бєлгородською областями Російської Федерації (про-
тяжність державного кордону з Росією становить 562,5 км). Відстань до державного кор-
дону з Росією може бути незначною: наприклад, обласний центр розташований за 40 км 
від держкордону, а м. Глухів – за 10 км. Майже всі українські сім’ї (а саме ці сім’ї були в 
полі нашого зору) є білінгвальними на тій підставі, що їхні члени використовують укра-
їнську та російську мови як у родинному колі, так і поза ним (про мову оточення див., 
зокрема: [6, с. 49–51]). Мовні біографії всіх наших респондентів свідчать про те, що в їх-
ньому мовобутті присутні українська, російська мови, а також такий субкод української 
мови, як суржик. Усі без винятку респонденти вчили російську мову як другу в загаль-
ноосвітній / середній школі, а дехто – у вищій школі. З-поміж респондентів є такі, хто 
вказав рідною мовою російську і навіть суржик. Деякі респонденти зростали у змішаних 
сім’ях, де батьки були носіями різних культур і мов. Окремі респонденти перебували 
досить тривалий час у Росії: служили в армії, навчалися (старше і середнє покоління), 
їздили на заробітки тощо. 
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Під сімейним спілкуванням розуміємо спілкування людей, яких об’єднують, з одного 
боку, шлюбні зв’язки, кровна спорідненість або усиновлення, а з іншого – спільний по-
бут, взаємна відповідальність і взаємодопомога.

Узагальнення розроблених моделей аналізу комунікативної ситуації (Р. О. Якобсон, 
Д. Х. Хаймса, С. М. Ервін-Тріпп, Л. П. Крысин) уможливив виокремлення чотирьох 
основних її параметрів – місце, час, учасники (партнери) комунікації і тема (див. про це: 
[4, с. 24–34].

Місце. Сімейна комунікація відбувається вдома – у квартирі, приватному будинку, 
які, у свою чергу, функціонально членуються на кухню, вітальню, дитячу кімнату, опо-
чивальню, що «співвідноситься з певними комунікативними ситуаціями і відповідни-
ми жанрами» [4, с. 25]. До сімейного локусу, як правило, уналежнюють і ті просторові 
об’єкти, що сприймаються як домашнє, сімейне середовище: будиночок на присадибній 
ділянці, гараж, автомобіль.

Час. Темпоральний параметр зумовлює виділення ситуацій-стереотипів («побутові 
шаблони», за Якубинським [8, с. 45–50]), які безпосередньо пов’язані із соціально-біоло-
гічним ритмом життя людини. Окрім буденного розпорядку дня (сніданок, обід, вечеря), 
можна виділити такі часові відрізки, як відпустка, канікули тощо.

Тема. У сфері домашньої комунікації дослідники виділяють тематичні домінанти, 
які умовно поділяють на дві групи: 1) теми, що пов’язані з особистісною сферою членів 
сім’ї (їхнє здоров’я, робота, навчання, уподобання, міжособистісні стосунки, предмет-
ний світ, актуальні родинні справи, події за день); 2) теми, що перебувають за межами 
внутрішньосімейних інтересів (інші люди, довкілля, актуальні проблеми життя соціуму, 
вічні теми тощо) [8, с. 253]. Для невимушеного спілкування властива політематична бу-
дова тексту.

Учасники сімейної комунікації. В основі сімейного спілкування лежить традицій-
ний розподіл сімейних ролей, сімейна ієрархія. Члени родини виконують постійні сімей-
ні ролі – дружина, невістка, мати, донька, онучка тощо. Здебільшого співвідношення со-
ціальних ролей є асиметричним, коли учасники комунікації мають неоднакові соціальні 
ознаки (однаковий соціальний стан, освіта, вік, стать тощо), рідше – симетричним, коли 
комуніканти мають хоча б один спільний соціальний параметр. На думку дослідників 
(А. М. Байкулова, А. В. Занадворова), різноманіття сімейних ролей визначає поліглос-
ність сімейного спілкування.

1) «чоловік – дружина» (молода сім’я, ще немає дітей), наприклад: Ч: понятно // 
шо вона щє опять розкакувала там? // Д: діван купили |новий // Ч: ага // за скіки? // 
Д: не казала // но класний // мені понравився // с двух сторон видвігає[ц:а] // Ч: у-у-у // 
Д: (нрзб.) центральная // Ч: углови / угловий / чи ні? // Д: да // Ч: угловий // Д: ну / угловой 
/ імєнно Тонькє // то єсть малєнькій угловой // |поняв? // Ч: ага // Д: тіпа / як ото в нас 
діванчик // ото у них етот / стара|на цельная / одна / і краєшек етот // получає[ц’]а / 
сюди видвігає[ц’а] / як / ну / для малого / знаєш? / двухспальная тіпа кровать // і отут 
видвігає[ц’а] етот / тіпа як здо|рова / як двухспалка // Ч: ясно // шо вона щє розказувала? 
// (м. Суми).

Спілкування відбувається увечері вдома, у вітальній кімнаті, де подружжя обговорює 
побутове питання – диван, який придбала родичка дружини. Співрозмовники приблиз-
но однакового віку (23 р. і 21 р.), мають однаковий рівень освіти (середня спеціальна), 
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але чоловік навчається в університеті. Із фрагмента кооперативного діалогу зрозуміло, 
що його ініціатором виступає чоловік, який традиційно сприймається як голова сім’ї. 
Використовуючи тактику випитування, він ставить короткі запитання, на які відповідає 
дружина.

2) «батько – мати», наприклад: М: ти в гараж ходив?// Б: да // я токо прийшов 
ось // (дзенькіт скляних банок) М: шо ти приніс?// Б: ну / я все / там // картошкі // кх // 
моркви // шо / там щє? // М: буряка не забув? // Б: те шо загадали // М: буряка не забув? 
// Б: (стривожено) ні// М: а капустину? // Б: одну // М: а скіки там шче капусти остало-
ся?// Б: да / хватить до весни // М: на / на борщ до весни хватить? // Б: хватить// М: а 
цибуля йе шче? // Б: єсть // М: вона там не поросла? // Б: да / нє// нада просушить буде 
// такій мороз / шо… // М: ну / як трошки мороз спаде / значіть / нада витягти її наверх 
// нехай wона собі / Б: просушить // М: да// трошки / бо / ти як пр… / як приносиш / так 
тая / коріннячко так ото вже в ній вже появляє[ц’:а] // Б: да // отож і правил’іно // М: а 
варення не брав? // Б: узяв // М: ти багато не бери / потому шо все одно його ніхто не 
їсть // ото хіба одну баночку // (м. Конотоп).

Співрозмовники однакового віку (49 р.), проте мають різну освіту: батько – серед-
ню спеціальну, працює водієм, а мати вищу педагогічну, працює вчителем молодших 
класів. Батьки виховують достатньо дорослих сина (22 р.) і доньку (19 р.). Із фрагмента 
діалогу зрозуміло, що його ініціатором виступає дружина, яка, не виключено, у зв’язку із 
названими чинниками освіти і професії, може бути головою сім’ї. Ініціатива дружини по-
яснюється і тематикою розмови, оскільки обговорюється питання, пов’язане з домашнім 
господарством, яким традиційно керує жінка. Діалог у цілому сприймається як коопера-
тивний, але за інтенсивним використанням тактики випитування і тактики спонукання 
до виконання певних дій, а також за інтонаційним малюнком реплік чоловіка, насторо-
женістю і стривоженістю його відповідей, можемо припустити, що в сім’ї трапляються і 
конфронтативні ситуації, ініціатором яких виступає дружина.

3) «батько – син», наприклад: Б: Максім / включі мені кіно яке-небуть по комп’ютеру 
// С: яке тобі кіно включить? // Б: ну / дід / совєцьке якесь// С: яке іменно совєцьке? // 
Б: ну / чі вой / про wойну шось / чі …// С: (сміється) не хочю я про войну // Б: не хочєш? 
// С: давай якес дру|ге// Б: ну / так тоді й комедія // С: так уже всі бачили комедію // 
Б: а-а // ну/ так хоть шось примєрно може буть таке // всіх не / всі дак хоть шось да 
буде // С: ну / вспомни // Б: ну / то таке // інтєрєсне шоб // С: ну / не знаю// допомагай // 
Б: «За двома зай|цями» нема в тебе? // С: є «За двома зай|цями» // Б: є? // о-о // можна 
щяс подиви[ц’:а] // про Проню Про|коповну // (сміється) // есть // дак / пошукать / ага? 
// С: ну / подивимся // щяс найду діск // да // подивимся // Б: а-а / ну / тоді ладно // дак / а 
той // у-у / ти будеш січяс шукать / ага? // С: ну / да // зараз подивлюся / найду // Б: а // 
ну / я тоді щяс / трохи по-оприбираю шо-небут’ // чі в хат’і / чі… // а тоді … // ти шукай 
пока // так// (м. Конотоп).

Сімейне спілкування кооперативного типу відбувається у вихідний день у кімнаті 
сина, тема обговорення – вибір фільму для спільного перегляду. Ініціатором спілкування 
виступає батько, проте на вибір тематики фільму впливає син.

4) «батько – донька», наприклад: Д: це й на ту сторону / і на ту сторону / ці уголки 
// Б: ні / це тільки на цю // а там аж на блочині // Д: а до блочини як кріпить? // шуру-
пом?// Б: (нрзб.) і в блочину // Д: роботи ще багато // Б: тут саме главне січас загнать 
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/ завтра єслі дощу не буде / два наші ці блоки // тильну сторону// Д: а як будем на двері 
ставить його? // Б: так і ставить // Д: не лясне[ц’:а] // Б: а чо лясне[ц’:а]? // Д: та 
хтозна // Б: там воно два |ряди ще тіки буде // Д: можна і вікно / єслі остану[ц’:а] блоки 
/ мені заложить блоками // Б: блоків не остане[ц’:а] // Д: ні? // Б: якраз шіісят штук // 
де? // двох даже не хвата // піісят восім // Д: а тобі і нада так / піісят восім // я щітала 
// (пауза) кирпичами будеш звідтіля ложить? // Б: де? // Д: вікно в залі // Б: вікно? // да // 
його нада буде залажувать перед тим / як ставить (нрзб.) // (смт Краснопілля).

Батько і донька спілкуються вдень у дворі будинка. Донька, ініціюючи розмову, 
обирає таку тему для спілкування, яка зацікавить батька, зайнятого роботою. Обговорю-
ючи питання будівництва, донька неначе «приміряє» на себе чоловічу роль, намагаючись 
таким чином комунікативно зблизитися з батьком.

5) «мати –донька», наприклад: Д: мам / шо у нас є їсти? // М: а шо ти наварила? // 
Д: а шо ти таке добре робиш? // М: налиснички // іди помагай робить // Д: так я не вмію 
// М: так іди учися // ти береш блинчік / намазуєш маслом // Д: дай я попробую // (смієть-
ся) М: на-а / попробуй // береш блинчік // Д: шо робить?// (сміється, пищить) М: о-о / о-о 
// получається // так / отак // правільно // молодець // (с. Буринського р-ну).

Рольовий статус матері та доньки зумовлюють асиметричні відношення між цими 
членами сім’ї. Мати від фатичної комунікації переходить до інформативної: за допомо-
гою тактики передачі досвіду і пояснення ненав’язливо навчає свою доньку кулінарних 
хитрощів.

6) «мати – син», наприклад: С. : а торт де // М: а торт? // М: у цьому / в холодільні-
ку // там вам соус / і по кусочку // С. : да ти шо? // М: да // то я гостинця ще й бабі понесу 
// С.: оце? // а цукерку? // М: хе // а цукерки // С: ги / ги // (сміється) М: бери вже / цукерки 
// то «Бонжур» / а нє цукерки // wоно так і не / не / не цукерки / не / не / не печення // шось 
такоє // середнє між цукерками й печівом // так шо бери і їж // (м. Конотоп).

Кухня – це найчастотніше місце для сімейного спілкування, де мати виступає у ролі 
господині дому. У спілкуванні із сином обирається кооперативна стратегія з тактиками 
догоджання і піклування та елементами гумору.

7) «брат – брат» / «сестра – сестра» / «брат – сестра», наприклад: С 1: ти не 
услишала? // С 2: якого звука? // С 1: (нрзб.) // С 2: якого звука? // С 1: вікна ти закри-
ваєш? // С 2: шо // я закрила форточку на кухні / патаму шо // С 1: три рази // Свєтка 
/ це можна с ума сойти // я три раза аткриваю / три раза хто-то зачіняє // С 2: ну / 
вже ж спать полягали // так шо / прастуди[ц:а]? // С 1: я в шокє // С 2: хвате // праві-
трилось // хвате // С 1: закривай свою (нрзб.) // С 2: дєд буде но[ч’:у] вставать вопщє 
раздітий // він і так кашля вже // С 1: а я далжна (нрзб.) атравля[ц:а]? // С 2: ну / [ч’]о 
отравля[ц:а] / як мене не було цілий день // в тебе по / аткритий балкон був // С 1: так // 
я пракантралірую // я спєціально засипать не буду рано // я щє долго / долго буду лежать 
і чітать // і буду слідить / шоб провітрював[н’:а] відбувалось // і не дай Бох я услишу 
грюк закривающєйся форточкі // (м. Суми).

Як бачимо, наведений комунікативний акт демонструє конфронтативну стратегію 
(тактики осуду, спонукання до виконання певних дій всупереч бажанню адресата, по-
грози), що застосовує старша сестра (24 р.) у спілкуванні з меншою (20 р.), яка обирає 
кооперативну стратегію із залученням тактики пояснення. Подібна комунікативна по-
ведінка властива для спілкування сиблінгів.
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Висновки. Чотиривимірна модель, яку складають чотири площини – місце, час, тема 
і учасники комунікації, де, виходячи зі специфіки сімейної комунікації, останній кон-
структ вважається її основою, уможливила: по-перше, оприявити загальну картину (хоча 
б на рівні аналізу окремих комунікативних актів) мовленнєвого повсякдення української 
білінгвальної родини; по-друге, зафіксувати у більшості комунікативних актів поєднання 
інформативного і фатичного видів спілкування; по-третє, окрім загальновизнаних ознак 
некодифікованого розмовного мовлення (невимушеність, непідготовленість, безпосеред-
ня участь мовців у комунікативному акті), виявити в комунікативній взаємодії членів бі-
лінгвальної сім’ї активне використання суржику як субкоду української загальнонарод-
ної мови. Останнє і стане об’єктом подальшого вивчення усного сімейного спілкування.
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КОММУНІКАТИВНАЯ СИТУАЦИЯ
УСТНОГО ОБЩЕНИЯ В БИЛИНГВАЛЬНОЙ СЕМЬЕ

В работе на материале аудио- и видеозаписей семейной речи осуществлен анализ 
коммуникативной ситуации устного семейного общения украинско-русских билингвов 
и, в частности, носителей суржика, живущих в городах  и селах Сумской области. В 
качестве аналитической рамки исследования использована четырезмерная модель, со-
стоящая из четырех плоскостей – место, время, тема и участники коммуникации. При 
этом, исходя из специфики семейной коммуникации, последняя плоскость, т. е. учасники 
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коммуникации, считается основанием этой модели. Выявлены основные черты речевой 
коммуникации в билингвальной семье как среде некодифицированной разговорной речи.

Ключевые слова: коммуникативная ситуация, параметры коммуникативной ситу-
ации, семейное общение, билингвизм, билингвальная семья, некодифицированная устная 
разговорная речь, украинско-русский суржик.

Braha I.I., PhD, assistant professor
A. S. Makarenko State Pedagogical University of Sumy, Sumy 

THE COMMUNICATIVE SITUATION OF ORAL COMMUNICATION IN A 
BILINGUAL FAMILY

The paper studied audio and video recordings of family speech to analyze the communicative 
situation of oral family communication among Ukrainian-Russian bilinguals and surzhyk 
speakers from towns and villages in the Sumy region with a 4D model of four planes, i. e. the 
place, the time, the topic of communication, and it’s participants as the analytical research 
framework. The model is based on the latter component (the participants in the communication) 
because of the specifi c features the family communication has. The study determined the 
general characteristics of speech communication in a bilingual family as in an environment of 
non-codifi ed oral speech. 

Keywords: communicative situation, family communication, bilingualism, bilingual family, 
non-codifi ed oral speech, Ukrainian-Russian surzhyk.
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МОВА СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА

УДК 778.5(438)
Шелест Г.Ю., старший викладач
Приазовський державний технічний університет, Маріуполь

ПОЛЬСЬКИЙ КІНЕМАТОГРАФ: ЕВОЛЮЦІЯ ЖАНРУ КОМЕДІЇ

У статті аналізується розвиток польського кінематографу та його роль у розбудо-
ві світового кінематографу. Подаються відомі імена режисерів польського кіно А. Вай-
ди, Ю. Міхульського та ін. Аналізується кінокомедія як вид кіномистецтва.

Ключові слова: синтетичне мистецтво, кіномистецтво, жанр кінокомедії, еволю-
ція жанру, жанрове кіно.

Розвиток сучасної культури складно уявити без кінематографу. Його історія відносно 
до тисячолітньої історії музики, живопису, театру дуже коротка, але це не заважає кіно 
залишатися протягом десятиліть одним з наймасовіших видів мистецтва. Вплив кінема-
тографу на культуру та мистецтво безмірний. Висловлюються припущення про вплив 
кінематографу на політику та економіку. В багатьох країнах кіноіндустрія є важливою 
галуззю економіки. 

Комедія характеризується різноманіттям жанрових форм. Як жанр комедія подолала 
значний шлях розвитку в польському кінематографі. Не дивлячись на це, в цьому питан-
ні є багато невивченого. 

Актуальність цього дослідження визначається ще тим, що в останній час помітно 
зріс інтерес до проблеми розвитку цього жанру кіномистецтва. 

Основна мета даної роботи – простежити еволюцію жанру польської комедії. 
Кіно – синтетичне мистецтво. Воно поєднує в собі властивості як просторових, так 

і сучасних мистецтв.
Все, що фіксується на будь-який відеоносій, а потім проектується на будь-який екран, 

розгортаючись у часі, належить до кінематографу та називається коротким терміном - 
кіно. Поняття жанру народилося за багато сотень років до виникнення кінематографу. 
Якщо говорити про європейські традиції , то поняття основних жанрів народилося та 
чудово існувало вже в класичний період давньогрецького театру. Це драма, комедія та 
трагедія.

Кінокомедія – вид мистецтва, відмінна риса якого – зображення життєвих невідпо-
відностей, які породжують сміх глядачів. Залежно від завдань, об’єктів та засобів висмі-
ювання, від змісту, національної приналежності та емоційного забарвлення існує велика 
кількість жанрових форм та різновидів комедії. Сміх різних відтінків – від гнівного, ви-
кривального до веселого, схвального, життєрадісного – викликається перебільшенням 
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і загостренням будь-яких властивостей людського характеру, змішенням несхожого, 
невідповідністю мети і засобів її досягнення, несподіванкою або повтореннями дій, гі-
перболізацією якоїсь одної властивості за рахунок інших. Специфічні властивості кіно-
мистецтва, що синтезують можливості літератури, просторових і тимчасових мистецтв, 
а також застосування трюкових кінозйомок роблять виразні засоби комедії надзвичайно 
різноманітними, викликаючи інтерес до неї глядачів.

Комедія – старий, по суті, жанр художнього (ігрового) кіно. І до цього дня цей напрям 
кінематографу залишається одним з найбільш популярних. Комедія покликана розсмі-
шити глядачів, створити їм гарний настрій, і зробити це можна різними способами. Ще в 
епоху німого кіно кінокомедія була першою за популярністю серед глядацьких симпатій.

Жанр комедії легко схрещується з іншими жанрами – детективом, пригодами, фан-
тастикою, навіть з фільмами про війну і фільмами жахів. Комедії з успіхом використо-
вувалися навіть в ролі агітаційних і пропагандистських роликів, і це не виглядало не-
природно. Це робить важкою проблему виділення піджанрів – їх можна налічити надто 
багато.

У різних країнах склалися свої національні традиції в жанрі комедії. Найбільш по-
ширені жанри комедії – ексцентрична «комедія», музично-танцювальні огляди і ревю, 
побутові сатиричні і ліричні комедії, фантастичні, абсурдні і пародійні, а також трагіко-
мічні фільми.

Майже відразу з появою кінематографу у кінці XIX ст. з’явилася і кінокомедія. Пер-
шими комедійними фільмами були німі фільми, і вони користувалися великою популяр-
ністю навіть після появи звуку.

Перший кінотеатр в Польщі (у той час Царство Польське – у складі Російської імперії 
) був відкритий в місті Лодзь в 1899 році і деякий час називався «Театром живої фото-
графії».

Цей вид розваги став популярним, і до кінця наступного десятиліття такі кінотеатри 
були майже у кожному великому місті країни. Першим польським режисером вважають 
винахідника Казимира Прушинського, який сконструював апарат для запису і проекції 
зображень, які рухаються. Він же створив ранні документальні та ігрові фільми у 1902 
році. 

З ранніх польських фільмів нічого не збереглося, тому оцінювати їх можна лише на 
основі матеріалів, опублікованих у пресі, рецензіях, читацьких відгуках, рекламних ого-
лошеннях. До 1914 року були створені фільми за відомими романами та п’єсами. 

У роки війни різко зменшилась кількість екранізацій. Але саме в цей час дебютувала 
у кіно Пола Негрі (справжнє прізвище Аполлонія Халупець) у фільмі «Невільниця по-
чуттів». Вперше у польському кіно з’явилася актриса, яка за допомогою міміки та жестів 
могла показати духовні переживання.

Після Другої світової війни, незважаючи на цензуру, ідеологічні рамки, режисери 
Роман Поланські, Кшиштоф Кесльовський, Агнешка Холанд, Анджей Вайда, Кшиштоф 
Зануссі та ін. внесли свій вклад у розвиток світового кіно.

Існувало дві основні тенденції розвитку польської школи кінематографу: режисер 
Анджей Вайда досліджував героїку польського народу, а друга група, яку представляв 
Анджей Мунк, аналізувала польський характер через іронію, гумор і розвінчання на-
ціональних міфів.
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У 60-ті роки у польському кінематографі з’являється жанрове кіно. Головною стає 
комедія. Створюються комедії на будь-який смак, але превалювала пародія і гротеск. 
«Гангстери і філантропи» Є. Гоффмана, «Ліки від кохання» Я. Баторія, «Марися і Напо-
леон» Л. Бучковського, «Людина з ордером на квартиру» Л.Жанно, «Де третій король?» 
Р. Бера – це далеко не повний перелік комедій, які зняті зі смаком і любов’ю дo глядача. 
У середині 60-х років з’являються фільми про війну з комедійною інтерпретацією по-
дій («Де генерал?», «Пригоди каноніра Долоса» Т. Хмелевського»). До напівкомедійного 
жанру можна віднести і культовий серіал «Чотири танкісти і пес».

Новий злет польського кінематографу відбувся на початку –середині 1970-х років. 
Творчий підйом переживав і Анджей Вайда. Кожен його новий фільм ставав видатним 
досягненням, а комедія «Полювання на мух» здобула Золоту пальмову гілку кінофести-
валю у Каннах.

1980-ті роки стали проривом польського гумору та іронії на кінематографічний ри-
нок Східної Європи і , у першу чергу, СРСР.

Юліуш Махульський та його стильні, поставлені з великим смаком кримінальні ко-
медії «Ва-Банк» та «Ва-банк 2, або Відповідний удар» стали популярними. Також по-
пулярними були гротескні комедії «Кінгсайз» та «Дежа вю» Є. Штура. Ці комедії стали 
найдорожчими в історії польського кіно.

Польські фільми впливали не тільки на кіно Польщі, але й на світовий кінематограф. 
Про польське кіно 70-х років кажуть, що це «кіно морального хвилювання». Польські 
фільми того часу мали звичайні сюжети. У них показувалося життя звичайних людей, 
вирваних з натовпу. У цих фільмах ніхто не протестував, але залишали вони після себе 
деякий дискомфорт (від чого і пішла назва стилю).

У польському кіно кінця 70-х -початку 80-х все частіше звучать мотиви протесту 
проти існуючого режиму. Те, про що раніше мовчали або красномовно мовчали, зараз 
вийшло на екран. Багато фільмів лягло на полицю до кращих часів.

80-ті – 90-ті роки – це роки закінчення ери справжнього польського кіно. Свобода і 
вплив Голлівуду пішли не на користь польському кіно. Знімати кіно «для розуму» стало 
нецікаво і немодно. До того ж фінансувався кінематограф недостатньо. Стали з’являтися 
фільми, які не мали кінематографічної цінності.

З розпадом соціалістичного табору, на початку 90-тих польський кінематограф змі-
нився у бік комерціалізації, зявилися нові теми, а молоді режисери та сценаристи почали 
створювати інше кіно.

З останніх відомих польських фільмів можна відзначити «Ва-банк —дві частини», 
«Дежа вю», «Кіллер», «Подвійне життя Вероніки», «Три кольори».

Отже, проаналізувавши розвиток польського кінематографу, ми дійшли до висновків:
—польський кінематограф розвивався згідно з законами розвитку світового кіно;
—перший польський кінотеатр «Театр живої фотографії» був відкритий у 1899 році і 

дав Польщі першого національного режисера Казимира Прушинського;
—утворення Польської незалежної держави після Першої Світової війни не дало очі-

куваних умов для розвитку національного кінематографу: ринок перенасичений інозем-
ними фільмами, фільми, які рекламувалися, ставала збанкрутілими;

—серіал комедій Юліаша Михульського «Ва-банк» та «Ва-банк 2» зробили польську 
комедію популярною і відомою у Європі. 
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ПОЛЬСКИЙ КИНЕМАТОГРАФ: ЭВОЛЮЦИЯ ЖАНРА КОМЕДИИ
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ПЕРСУАЗИВНІСТЬ ЯК КОМУНІКАТИВНА СТРАТЕГІЯ ВПЛИВУ У МОВІ 
ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВ

У статті проаналізовано явище персуазивної прагматики у політичному дискурсі 
Туреччини. Воно привертає увагу багатьох науковців різних лінгвістичних студій. На 
основі попередніх досліджень у нашій статті окреслене поняття «персуазивної праг-
матики». Окреме місце у роботі відведене аналізу функціонування персуазивності у по-
літичних промовах і способів реалізації персуазивної прагматики у політичному дискурсі 
Турецької Республіки. Також у роботі здійснена авторська класифікація виражень пер-
суазивної прагматики засобами турецької мови.

Ключові слова: персуазивність, персуазивна прагматика, політичний дискурс, су-
часна турецька мова, модальність, афікс.

Постановка проблеми. Здійснення аналізу персуазивного дискурсу передбачає роз-
гляд лінгвістичного, соціологічного, культурологічного та інших аспектів, тому він має 
міждисциплінарне cпрямування. Персуазивний дискурс на сьогоднішній день є актуаль-
ним об’єктом досліджень у різних лінгвістичних студіях. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Лінгвістичні особливості вираження 
персуазивності були розглянуті у лінгвістичних студіях неодноразово. Питання персу-
азивності у політичному дискурсі досліджували А. Голоднов, Е. Долбик, О. Красненко, 
Я. Ромась, Т. Стецик. А. Голоднов зробив ґрунтовні дослідження щодо способів вира-
ження персуазивності на основі німецької мови, Е. Долбик досліджував використання 
стратегії персуазивності у текстах російської мови, О. Красненко та Я. Ромась – фран-
цузької, Т. Стецик проаналізував персуазивність у англійській мові. У дискурсі турецької 
мови відчувається недостатня грунтовність дослідження аспекту персуазивності полі-
тичного поля. 

Мета дослідження полягає у визначенні особливостей та характеристик персуазив-
ного дискурсу на матеріалі політичних промов турецьких діячів.

Завданням дослідження є визначення особливостей та характеристик персуазив-
ного дискурсу на матеріалі політичних промов турецьких діячів, сфери використання 
персуазивності, що має велике значення для наукового аналізу. У статті висвітлюємо 
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особливості функціонування персуазивної прагматики у політичних промовах. За функ-
ціональними особливостями встановлюємо основні способи реалізації персуазивності у 
політичному дискурсі. 

Об’єктом дослідження виступають політичні промови турецькою мовою.
Предметом дослідження є персуазивна прагматика турецьких політичних промов.
Наукове і практичне значення роботи полягає у використанні матеріалів дослідження 

в процесі визначення значущості та різноманітності персуазивної прагматики турецьких 
політичних промов у вивченні лінгвопрагматики сучасної турецької мови.

На сучасному етапі поняття «персуазивна прагматика» часто функціонує у лінгвіс-
тичних, культурологічних та психoлогічних дослідженнях як ключовий елемент вдоско-
налення навичок міжособистісного й ділового спілкування, масової комунікації, резуль-
тативного менеджменту та вдалого політичного впливу. 

За А. В. Голодновим, «персуазивність – це оцінка мовцем вмісту речення з боку 
його достовірності/недостовірності» [2, 103]. Як персуазивні визначаються передусім 
тексти, що репрезентують рекламний (Є. О. Гончарова, А. В. Голоднов, В. І. Охріменко, 
М. Ю. Вертієва) або політичний дискурс (В. Є. Чернявська, І. Ю. Логінова, К. Є. Калінін, 
Ж. Багана, Е. О. Бочарова, О. С. Іссерс) [4, 4]. Можемо зазначити, що персуазивність – це 
такий вид соціального впливу, осмислене зусилля, що спрямовано вплинути на свідо-
мість реципієнта у процесі комунікації. 

Основною метою використання персуазивної прагматики у мові політичного дискур-
су є перетворення слухача на свого прихильника, тобто, здійснення впливу на адресата 
будь-яким способом [3, 293]. 

У мові політичних промов застосування персуазивності зумовлюється тим, що умо-
вою вдалої промови є аргументація та перетворення висловлюваної інформації у системі 
світогляду слухача на єдину достовірну. 

З точки зору реалізації категорія персуазивності проявляється досить різноманітно. 
У межах дослідження ми здійснили спробу класифікації способів вираження персуазив-
ної модальності, беручи за основу дослідження вираження комунікативної стратегії пер-
суазивності на матеріалі інших мов: 

1. Лексичні вираження персуазивності.
2. Граматичний спосіб застосування персуазивної прагматики.
Проаналізувавши промови турецького політичного дискурсу, можемо зазначити, що 

йому притаманна наявність метафор, синекдох, повторень, контрастних пар, слів з не-
гативною/позитивною конотацією, паралелізмів, релігійно спрямованої лексики. Саме ці 
групи слів ми відносимо до групи лексичних виражень персуазивності. 

Наприклад:
«Çukur eylemleri ile vatanımızı hedef aldılar. Teröristleri çukurlara gömdük» [11]. – 

«Вони взяли під приціл нашу державу, риючи нам яму. Терористи самі потрапили у ці 
ями».

У цьому прикладі наявна метафора «çukur» (яма), яка допомагає візуалізувати про-
блему, використаний засіб має негативну конотацію.

«Çıktıkları sokaklardan milletimizin iman dolu göğüsüne çarpınca darmadağın olarak g
eri döndüler» [11]. – «Та вийшовши на вулиці, зустрівши народ, серця яких повні віри, у 
повній розрусі повернулися назад».
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Непряма метафора «iman dolu göğüsü» (серця, повні віри) у цьому прикладі має пози-
тивну конотацію. Застосування прийому здійснює вплив на схвальне сприйняття новини 
слухачами.

Серед стилістичних фігур персуазивного дискурсу можна виділити повтор, що під-
вищує загальну експресію персуазивного дискурсу, який функціонує як засіб акценту-
вання найважливіших із погляду оратора змістовних елементів промови. Саме тому такі 
промови особливо часто використовуються у виступах передвиборчого характеру. 

Наприклад:
«Tabi siz soydaşlarımla bir arada olmak benim için gerçekten çok ama çok anlamlı» [12]. – 

«Звичайно, те, щоб ви стали моїми співвітчизниками для мене дуже і дуже важливо».
У наведеному прикладі можемо бачити подвійний прояв персуазивного значення – 

використання повтору, а також лексеми, що несе в собі ставлення мовця, впевненість у 
своїх словах – tabi (звичайно).

Наступним прикладом вираження персуазивності є синекдоха – відображення одни-
ни у значенні множини та ототожнення понять [1, 174].

«Bir insan bir insanı eğer öldürürse tüm insanlığı öldürmüş gibidir» [13]. – «Якщо одна 
людина вб’є іншу – це ніби вбивство цілого людства».

Цей прийом використовується задля увиразнення мовлення та створення впливу на 
свідомість слухачів, у цьому прикладі – надмірна акцентація уваги на проблемі. 

Використання релігійної лексики є наслідком постійної ісламізації Туреччини, що 
проводиться правлячою партією еволюційним шляхом, тому використання такої лексики 
набуло широкого використання саме останнім часом.

 «İnşallah önümüzdeki dönemde ilşkilerimizi çok daha sıklaştıracak» [7]. – «Дай Бог, на-
ступного півріччя наші відносини будуть ще більш активними». 

Проаналізувавши граматичні форми вираження персуазивності, ми дійшли висновку 
щодо вмотивованості класифікації їх у 2 категорії, оскільки вони мають різний характер 
реалізації:

1. Реалізація на синтаксичному рівні.
2. Реалізація на морфологічному рівні.
До першої категорії відносимо прості речення, використання питальних та умовних 

речень. Така синтаксична будова сприяє ефективнішому впливу на реципієнта за раху-
нок переконливої промови з чітким причинно-наслідковим зв’язком.

Cучасні політики турецького політичного дискурсу надають перевагу простим ре-
ченням, і багато складних речень або мають характер формально простого, або головне 
речення не несе значного інформаційного навантаження, а лише вводить підрядне. Такі 
речення легше сприймаються, створюють видимість міркування з наступним висновком, 
мають апелятивний, стверджувальний характер [5, 333]. 

Аналіз дозволив виявити важливу роль у персуазивному дискурсі питальних і умов-
них речень. Всі питальні речення вживаються або у вигляді риторичного питання, що 
залишається без відповіді, або на поставлене питання відразу дається відповідь самим 
оратором, тобто використовується «питально-відповідний хід», що виконує функцію ак-
туалізації теми, полегшує адресату перехід до неї, оскільки адресат представляється вже 
в якості послідовника, однодумця [5, 333]:
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«Reforma nereden başlayacağız? Kendimizden başlayacağız» [19]. – «Звідки почнемо 
реформу? Розпочнемо з себе».

Особливою формою вираження персуазивної прагматики є перефрастична форма з 
дієсловом bulunmak. Ця форма набуває значення виконання дії не за власним бажанням, 
за її використання реалізується комунікативна тактика ухильності [8, 17].

«Her birimizin özneleşme sorumluluğunun bilinciyle SMF’nin Dersim’de belediye başka
nlığı aday adayı olarak kurumuma başvurumu yapmış bulunmaktayım» [14]. – «Будучи 
усвідомленим щодо відповідальності суб’єктивності кожного з нас, я був вимушений 
звернутися до менеджера сервісного центру як кандидата на посаду у мери в Дерсім».

До другої категорії зараховуємо застосування форм І та ІІІ осіб множини, викорис-
тання афіксів -dır, -alım. Використання цих афіксів сприяє вираженню протиставлення 
сторін, формуванню у реципієнта певне враження щодо подій і висловленої інформації, 
реалізації комунікативної кооперативної стратегії.

Важливе значення для персуазивного дискурсу має використання форм I особи мно-
жини, тому що вони допомагають політику звернутися до різноманітних груп населення, 
створити почуття спільності, залучити адресата на свою сторону, представляючи себе і 
свою програму лише побічно:

«Aslında bakarsanız, bizim Avrupa Birliği üyeliğine ihtiyacımız da kalmamıştır» [10]. – 
«Загалом, якщо подивитися, то у нас не залишилося вже потреби бути членом Євро-
пейського Союзу.»

У наведеному прикладі можемо відзначити ефект навіювання думки за допомогою 
використання афіксу І особи множини, оскільки оратор висловлює думку загалу.

Афікс –alım при перекладі набуває відповідності до спонукальної форми дієслова ІІ 
особи множини. Використання цього афіксу є ефективним при створенні відчуття колек-
тивізму, заручення прихильністю аудиторії.

«Bu adımı atalım istiyoruz ve İstanbulumuzun en işlek yerinde İstiklal Caddesi’nde 
böyle bir müzeye dönüştürmesi çok çok isabetli olacaktır» [9]. – «Ми хочемо викинути цьо-
го чоловіка, а перетворити місце на найжвавішому проспекті Незалежності в нашому 
Стамбулі на музей буде дуже і дуже доречно».

Ще одним способом висловлення персуазивності є застосування форми ІІІ особи 
множини. Цей прийом допомагає створити протиставлення сторін – ми та вони. Дієс-
лова, використовувані у формі ІІІ особи множини мають негативне забарвлення. Напри-
клад:

«Sandılar ki bu milletin Çanakkale’deki cesareti geride kaldı. Azmi kalmadı sandılar. 
Bu milletin inancı o günkü kadar kavi değil sandılar. Ama attıkları her adımda yanıldıklarını 
gördüler» [11]. – «Вони вважали, що та мужність часів Чанаккале залишилася в минуло-
му. Вони вважали, що в нас не залишилося рішучості. Вони вважали, що віра людей не на-
стільки сильна, як була тоді. Але побачили, що помилялися в кожному зробленому кроці».

У цьому конкретному прикладі також можна зазначити застосування повторень. 
Вживання цього виду художнього засобу у турецькій мові не є помилкою, тавтологією, 
на відміну від української мови. 

Афікс –dır у сучасній турецькій мові використовується у дієсловах теперішнього, 
майбутнього та минулого часу зі значенням «точно», «остаточно». Тобто, має модальне 
значення упевненості [18, 171].
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«Kültür sanat alanındaki kısırlığı aşmak için yapmamız gereken budur. Aklımızı 
kullanmamız, geçmişten ve bugünden gereken dersleri çıkarmamızdır» [17]. – «От що нам 
треба зробити для того, щоб подолати безпліддя у сфері мистецтва. Використовувати 
мозок, вчитися у минулого та сьогодення».

Висновки. Проведений аналіз свідчить про виділення у просторі турецького публі-
цистичного та офіційного мовлення окремого поля мови політичних промов, що має 
свої специфічні особливості. Ця група може характеризуватись з абсолютно різних бо-
ків. Зокрема, у нашому дослідженні було здійснено аналіз використання комунікативної 
стратегії персуазивності у політичних промовах турецькою мовою, а також розроблена 
авторська класифікація реалізації персуазивності у турецькому політичному дискурсі за 
наступним структурним принципом:

1. Лексичні вираження персуазивності.
2. Граматичний спосіб застосування персуазивної прагматики:
3. Реалізація на синтаксичному рівні.
4. Реалізація на морфологічному рівні.
Постійний розвиток політичного дискурсу, незамкненість, відкритість системи для 

впливів, плинність моди, і як наслідок, поява і зникнення моделей та мотивів викорис-
тання комунікативної стратегії персуазивності зумовлює актуальність проведення по-
дальших досліджень.
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ПЕРСУАЗИВНОСТЬ КАК КОММУНИКАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ ВЛИЯНИЯ 
В ЯЗЫКЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЧЕЙ

В статье проанализировано явление персуазивной прагматики в политическом 
дискурсе Турции. Оно привлекает внимание многих ученых различных лингвистиче-
ских студий. На основе предыдущих исследований в нашей статье очерчено понятие 
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«персуазивной прагматики». Отдельное место в работе отведено анализу функциони-
рования персуазивности в политических речах и способов реализации персуазивной праг-
матики в политическом дискурсе Турецкой Республики. Также в работе осуществлена 
авторская классификация выражений персуазивной прагматики средствами турецкого 
языка.

Ключевые слова: персуазивность, персуазивная прагматика, политический дискурс, 
современный турецкий язык, модальность, аффикс.
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PERSUASIVENESS AS A COMMUNICATIVE STRATEGY OF INFLUENCE IN 
THE LANGUAGE OF POLITICAL SPEECHES

The article analyzes the phenomenon of persuasive pragmatics in the political discourse 
of the Republic of Turkey. It attracts the attention of many scholars of various linguistic stud-
ies. On the basis of previous studies, our article outlines the concept of «persuasive pragmat-
ics.» Persuasiveness is a kind of social infl uence, meaningful eff ort, aimed to infl uence the 
recipient’s consciousness in the process of communication. Thus, it is the suggestion of own 
perception and an attempt to convince the audience of the authenticity of their point of view. A 
separate place in the work is dedicated to the analysis of the functioning of persuasiveness in 
political speeches and ways of implementing persuasive pragmatics in the political discourse 
of the Turkish Republic. The main purpose of the usafe of the persuasiveness in the language 
of political discourse is the attraction of attention, the transformation of the listener into his 
adherent, that is, the act of the infl uence on the addressee in any possible way. In particular, 
a classifi cation of the expression of persuasive pragmatics by means of the Turkish language 
is carried out, supported by examples of political speeches by contemporary politicians of the 
Turkish republic:

1. Lexical expression of persuasiveness.
2. Grammatical way of identifying persuasive pragmatics:
2.1. Features of detecting persuasiveness at the syntactic level.
2.2. Morphological peculiarities of realization of persuasive pragmatics.
Constant development of political discourse, inviolability, openness of the system for infl u-

ence, fl uidity of fashion, and as a consequence, the emergence and disappearance of models 
and motives of the use of persuasiveness predetermines the relevance of further research.

Key words: persuasiveness, persuasive pragmatics, political discourse, modern Turkish, 
modality, affi  x.
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ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО ІНТЕРНЕТ-
ДИСКУРСУ В БІЗНЕС-ПРОСТОРІ

У статті розглядаються лінгвістичні та прагматичні особливості англомовної ді-
лової комунікації в мережі Інтернет. Робиться спроба відображення деяких закономір-
ностей, які прямо чи опосередковано можуть впливати на процес ділового спілкування 
в мережі Інтернет.

Ключові слова: прагматика, бізнес-комунікація, Інтернет, корпоративний дискурс, 
мовленнєвий акт, комунікант.

Комунікація в будь-якій сфері людської діяльності, у тому числі й бізнесовій, здій-
снюється мовними засобами. Інтернет-бізнес-дискурс як комунікативний процес, безу-
мовно, має свої особливості. І все ж, попри використання найсучасніших технічних при-
строїв, у комунікативному процесі антропоцентричний вимір залишається непорушним. 
Без мовців як суб’єктів комунікації, які породжують і сприймають тексти (безпосередньо 
чи опосередковано з віддаленням у просторі чи відтермінуванням у часі), спілкування 
неможливе Тому розгляд прагматичного аспекту спілкування є актуальним і для Інтер-
нет-бізнес-дискурсу.

Спілкування – це джерело життєвої сили будь-якої організації. Незалежно від того, 
чи випускає вона прості робочі інструкції, чи розбирає складну ситуацію з підлеглими, 
чи піднімає моральний дух, чи розробляє найкращий спосіб досягнення цільових по-
казників продуктивності, чи інформує корпоративну команду про зворотний зв’язок з 
клієнтами після запуску продукту, чи в особі генерального директора змушує співро-
бітників визнавати істинні вектори компанії – комунікація є стрижнем будь-якої ділової 
активності, починаючи від стартапу і закінчуючи глобальною корпорацією.

Ділове спілкування значною мірою відрізняється від звичайного спілкування. Таке 
спілкування відбувається в робочому середовищі і призначене для досягнення спільної 
мети – ефективного виконання роботи.

Ділове спілкування може бути внутрішнім, тобто всередині організації між колегами 
або між відділами; або воно може бути зовнішнім, наприклад, створення бренду для зо-
внішньої компанії з метою зміцнення свого іміджу.

Воно також може включати спілкування з постачальниками, організаціями-партнера-
ми, потенційними клієнтами або просто широкою публікою (напр. B2B та B2C комуніка-
ція. В останні роки в PR-світі прийнято вважати, що B2B і B2C-комунікації відходять 
на другий план, поступаючись місцем P2P-комунікацій (People to People), адже в кінце-
вому підсумку рішення про придбання продукту все-одно приймає людина. Здебільшого 
це так, але є винятки, особливо, коли мова йде про дороге обладнання або про обладнан-
ня та комплектуючі матеріали, від якості і особливостей яких залежить безпека кін-
цевого продукту, для виробництва якого закуповується це обладнання і комплектуючі).
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Кількість платформ, які ми використовуємо для ділового спілкування, стрімко зросла 
останнім часом. Якщо раніше телефон і електронна пошта були найбільш часто викорис-
товуваними засобами комунікації, то зараз в арсеналі бізнесу з’явилися такі нові види 
та форми комунікації, як онлайн-зустрічі, відеоконференції, телеконференції, голосові 
повідомлення і навіть веб-чат і корпоративні платформи для обміну миттєвими повідо-
мленнями.

Коли ж йдеться про компанії, орієнтовані на велику аудиторію, на допомогу прихо-
дять відео, презентації PowerPoint (PPT), блоги, програми, соціальні мережі та онлайн 
телебачення. Попри те, що сучасні технології, які забезпечують комунікацію, стали до-
ступними від одного дотику пальця, загальні комунікативні закони в бізнес-сфері нікуди 
не зникли, хоча й зазнали певних трансформацій.

У процесі комунікації її учасники здійснюють вплив одне на одного. Комунікативно-
прагматичний аспект спілкування якраз і є тим аспектом, який пов’язаний із впливом 
учасників спілкування (адресанта і адресата) одне на одного за допомогою мови.

Термін «прагматика» введений у кінці 30-х рр. ХХ ст. Ч.У. Моррісом як назва одного 
із розділів семіотики, яка досліджує відношення мовців до знаків. Вивчення і форму-
вання прагматики як галузі лінгвістичних досліджень почалося в 60-х – поч. 70-х рр. 
під впливом логіко-філософських теорій мовленнєвих актів Дж. Остіна, Дж Р. Сьорла, 
З. Вендлера та ін., прагматичних теорій значення П. Грайса і прагматичних теорій рефе-
ренції Л. Лінського, Сьорла, П. Ф. Стросона. Але й досі лінгвістична прагматика зали-
шається не достатньо чітко окресленою. Предметом розгляду лінгвістичної прагматики є 
суб’єкт мовлення, адресат, їх взаємозв’язок у комунікації, а також ситуація спілкування.

Прагматичні аспекти спілкування залежать від учасників спілкування і стосунків, 
які між ними склалися. Адресант направляє увесь процес комунікації – виникнення, по-
чаток, тривання, завершення, схеми взаємодії з адресатом, тематику спілкування. Саме з 
адресантом пов’язані такі аспекти спілкування, як відкрита і прихована мета висловлю-
вання, іллокутивні наміри, комунікативна мета.

Специфічність каналу інтернет-комунікації та гіпертекстові характеристики органі-
зації самого простору Інтернету роблять можливим створення самопрезентаційної Ін-
тернет-форми, за допомогою якої особа, представлена в Інтернеті, може здійснювати в 
повному обсязі свої потреби в комунікації та самопрезентації. Автор Інтернет-об’єкта 
має можливість подати необмежену кількість текстів, об’єднаних спільною смисловою 
структурою, що зумовлює цілісність породжуваного особою Інтернет-тексту.

Веб сайт як особливий жанр Інтернет-комунікації є прикладом впливу особливого ка-
налу комунікації на форму і характер уявлення особистості або компанії у web-просторі, 
а також на певний набір мовних та немовних засобів, які використовує особа, що демон-
струє себе в Інтернеті. Окрема особа або ціла компанія представлені на персональних 
веб-сайтах, де можна визначити їх соціальну роль у бізнес-просторі.

Для успішної бізнес-комунікації важливе значення має дотримання принципу етикет-
ності в комунікативному акті. Принцип етикетності забезпечує атмосферу максимальної 
поваги до образу свого співрозмовника (у нашому випадку клієнта бізнес-компанії). 

Говорячи про бізнес, варто зазначити, що будь-яка бізнес компанія в процесі своєї ді-
яльності рано чи пізно стикається з такими ситуаціями, у яких необхідно визнавати свої 
помилки та приносити вибачення.
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Мовний акт «вибачення» є поліпрагматичним і надзвичайно затребуваним в англо-
мовній комунікації, оскільки до нього звертаються з різних причин і з різних мотивів, але 
в цілому вибачення є сигналом усвідомлення порушення конвенційних норм ввічливої 
поведінки і бажання відновити баланс міжособистісних відносин, воно ініціює етикет-
ний діалог, зміст якого і стереотипний, і зумовлений ситуативним контекстом спілкуван-
ня. Хоча такий «діалог» може бути і не міжособистісним, а охоплювати широку аудито-
рію клієнтів, де адресантом виступає компанія, а адресатом – широке коло споживачів 
продукції компанії, тим не менше навіть у такій комунікації із залученням широких 
принципів ввічливості етикетні норми також функціонують.

Мовний акт вибачення – це гібридний мовний акт, що поєднує дві рівноправні ін-
герентні (експресивність, що внутрішньо притаманна мовному знаку, є його постійною 
і невід’ємною ознакою в будь-яких ситуативно-контекстних умовах) складові іллоку-
тивної сили вибачення: емотивну – вираження мовцем психологічного стану провини 
й сорому та спонукальну – прохання про надання вибачення. Він прямо виражений ви-
словленнями з перформативними дієсловами вибачення або імперативними реченнями 
з лексемою вибачення. Гібридність мовного акту вибачення зумовлена комплексом лінг-
вальних (лінгвопрагматичних та лінгвокогнітивних) і позалінгвальних (психологічних, 
соціокультурних) чинників.

Консалтингова компанія зі стратегічного менеджменту McKinsey повідомила, що в 
70 із 100 випадків покупки залежать від того, як клієнт себе почуває в процесі його ді-
лової комунікації. Незалежно від того, хто з комунікантів має рацію в складній комуні-
кативній ситуації, важливо і принципово щиро вибачитися перед споживачем (customer).

Важливим прагматичним елементом будь-якої бізнес-комунікації, особливо в Інтер-
нет-просторі, виступає так звана максима симпатії. Це максима, яка створює сприятли-
вий фон для перспективної предметної розмови. Вона полягає в доброзичливості й часто 
виступає умовою дії інших максим етикетності (напр. тактовності, великодушності, 
згоди та ін.). Так, максими тактовності важко дотримуватись, не дотримуючись макси-
ми симпатії. Ця максима сприяє вирішенню конфлікту: акцент зміщується із самого кон-
флікту на його причину з наступним її обговоренням.[9: 131] Недоброзичливість робить 
спілкування неможливим, тому вибачення – це запорука успішної комунікації, як пока-
зано у ситуаціях, наведених вище. Саме максима доброзичливості створює сприятливий 
фон для перспективної предметної розмови. Недоброзичливість робить спілкування не-
можливим. Певну проблему становить так званий байдужий контакт, коли співрозмовни-
ки, не будучи ворогами, не демонструють доброзичливості у ставленні одне до одного. 
Максима доброзичливості дає підставу розраховувати на позитивний розвиток мовної 
ситуації, попри можливість потенційного конфлікту.

Бізнес за останні десятиліття стає пріоритетною сферою соціальної діяльності біль-
шої частини суспільства. Слід зазначити, що бізнесова діяльність є дуже складною з 
точки зору комунікативних процесів. Лінгвістичний вимір цього феномену має дуже 
динамічний та багатовекторний характер, який зумовлюється постійним розвитком еко-
номічних зв’язків взагалі, а отже і комунікації зокрема. Успішний бізнес це не тільки 
укладення довгострокових контрактів та проведення важливих бізнес-транзакцій, але ще 
й повсякчасна комунікація, яка проходить як в інсайдерському форматі, так і на рівні 
міжнародного співробітництва. Для успішного ведення такої комунікації дуже важливо 
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знати прагматичні закони, мати високий рівень розвитку теоретичного мислення, вміння 
співвідносити теоретичну інформацію з реальними фактами і явищами професійної ді-
яльності, бути спроможним творчо використовувати теоретичні положення для вирішен-
ня практичних і професійних задач. Одним із найголовніших чинників успішної бізнес 
комунікації є саме розуміння комунікативно-прагматичних процесів, які супроводжують 
комунікацію. Слід звернути увагу, що комунікація починається не в момент вимови пер-
шого слова привітання, вона зароджується набагато раніше, у той момент, коли людина 
відчуває потребу в адекватному сприйнятті її співрозмовником, необхідність коректного 
розуміння тієї інформації, яку вона зможе передавати.

Цей короткий огляд лінгво-прагматичних особливостей бізнес-комунікації демон-
струє основні позиції, які привертають увагу в процесі досліджень комунікативного 
бізнес-дискурсу. Розуміння процесів творення прагматичності як загальної теорії кому-
нікації розкриває перед нами неабиякі можливості, які можна порівняти, наприклад, з 
розшифруванням секретного коду, що дає змогу розуміти людей більш повно, а також 
виконувати свої задачі набагато ефективніше.
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ЛІНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛОЯЗЫЧНОГО 
ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСА В БИЗНЕС-ПРОСТОРАНСТВЕ

В статье рассматриваются лингвистические и прагматические особенности ан-
глоязычной деловой коммуникации в сети Интернет. Осуществляется попытка ото-
бражения некоторых закономерностей, которые прямо или косвенно могут влиять на 
процесс делового общения в сети Интернет.

Ключевые слова: прагматика, бизнес-коммуникация, Интернет, корпоративный 
дискурс, речевой акт, коммуникант.
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LINGUO-PRAGMATIC FEATURES OF ENGLISH INTERNET DISCOURSE IN 
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The article discusses the linguistic and pragmatic features of the English business com-
munication on the Internet. An attempt is made to display some of the patterns that directly or 
indirectly can infl uence the process of business communication on the Internet.
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ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ПРЕЦЕДЕНТНІ ФЕНОМЕНИ 
У СУЧАСНИХ ГАЗЕТНИХ ЗАГОЛОВКАХ ЯК ЗАСОБИ ВИЯВЛЕННЯ 

МОВНО-КУЛЬТУРНОГО КОДУ НАЦІЇ

У статті автор розглядає прецедентні феномени (ПФ) з позицій когнітивної лінг-
вістики й інтерпретує їх як семіотичні знаки – носії культурно значущої інформації пев-
ної національно-культурної спільноти. Здатність ПФ актуалізувати різні види мовно-
культурного коду українців автор демонструє на матеріалі заголовків інтернет-версії 
газети «Україна молода», побудованих з використанням фразеологічних прецедентних 
феноменів. Автор пропонує розмежовувати терміни «прецедентні фразеологізми» і 
«фразеологічні прецедентні феномени». Здійснює аналіз фразеологізмів, значення яких 
пов’язані з актуалізацією соматичного, просторового та біоморфного кодів.

Ключові слова: прецедентний феномен, медійний дискурс, заголовок, мовно-куль-
турний код, фразеологія. 

Мова і мислення є однією з визначальних для розвитку лінгво-філософської думки 
дихотомій, що і сьогодні спонукають до нових розвідок і відкриттів. Антропоцентрич-
ний напрям мовознавчих студій не лише обумовив появу таких сучасних дослідниць-
ких парадигм, як етнолінгвістика, лінгвокультурологія, когнітивна лінгвістика, психо-
лінгвістика та ін., а й також визначив пріоритетні засади у вивченні фундаментальних 
для мовознавства категорій. Починаючи з праць В. фон Гумбольдта, ідей О.О. Потебні, 
Е. Сепіра та Дж.Уорфа, стосунки між мовою і мисленням, мовою і свідомістю є наріж-
ним каменем антропоцентричних досліджень. Пошуки й опис культурних кодів певної 
національно-мовної спільноти знаходяться у центрі багатьох лінгвокультурологічних, 
когнітивних, етнолінгвістичних розвідок. 
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Запозичивши розуміння терміну «код» з лінгвосеміотики, фахівці з когнітивної лінг-
вістики, лінгвокультурології, етнолінгвістики (Ф. С. Бацевич, Н. В. Слухай, О. С. Снит-
ко, Т. П. Вільчинська, Ж. В. Краснобаєва-Чорна, О. М. Галинська, І. В. Гарбера та ін.) од-
ностайні в його інтерпретації, запропонованій В. В. Красних, яка визначила код культури 
як ‟сітку”, тобто ‟мережу”, яку культура ‟накидає” на довкілля, охоплює нею, «членує, 
категоризує, структурує й оцінює його», співвідноситься з найдавнішими архетипними 
уявленнями людини, які вони і «кодують»». Хоча коди за своєю природою є універсаль-
ними, на думку дослідниці, їх прояви та питома вага кожного в певній культурі, а також 
метафори, в яких вони зреалізовані, національно детерміновані й обумовлені конкрет-
ною культурою [6, с. 5]. Н. А. Симбірцева культурним кодом називає «сукупність знаків 
і їх комбінацій всередині історико-культурного періоду, що отримала вербальне і (або) 
невербальне вираження в текстах культури, має інтерпретативну стійкість у просторово-
часовому континуумі і зберігає комунікативний потенціал на рівні особистісного сприй-
няття і соціально-культурних практик» [11, с. 157–158]. Зважаючи на можливість ви-
вчення кодів культури, вербалізованих різними мовними засобами, ми будемо говорити 
про мовно-культурні коди.

Крім того, якщо в одній з перших статей, присвячених аналізові мовно-національ-
них культурних кодів, В. В. Красних наводила певний перелік базових кодів культури, 
пов’язаних з архетипними уявленнями російської культури, вказувала на їх універсаль-
ний характер і висловлювала думку про їх невелику кількість [6], то сьогодні, менше 
ніж за двадцять років по тому, науковці висновковують про можливість розширення цьо-
го переліку за рахунок застосування нових аспектів вивчення та критеріїв класифікації 
культурного коду. У різних працях проаналізовано такі різновиди універсальних базо-
вих кодів культури, як соматичний (тілесний) код, просторовий, часовий, предметний, 
біоморфний (зооморфний, анімальний, вегетативний, фітоморфний), духовний, міфо-
логічний, релігійний, теометричний (божественний), сенсорні коди (смаковий, зоровий, 
одоративний (запах), слуховий, тактильний), природний (стихійний, метеорологічний), 
антропоморфний, гастрономічний (кулінарний), квантитавний, кольоровий, геометрич-
ний та ін. [1; 3; 5; 9; 10].

Метою цієї розвідки є виявлення, опис й аналіз різновидів мовно-культурних кодів, 
актуалізованих фразеологічними прецедентними феноменами, що функціонують у скла-
ді заголовків українських газет, зокрема в інтернет-версії газети «Україна молода» за 
період 2014-2018 років.

Актульність обраної теми полягає у її дотичності до питань сучасної когнітивної 
лінгвістики, пов’язаних з вивченням ролі мови у процесах відображення мовними засо-
бами культуромістких знаків, закріплених у людській свідомості та здатних актуалізува-
ти національно значущі смисли за допомогою ментефактів, одними з яких є прецедентні 
феномени.

Сьогодні не виникає жодних питань щодо когнітивно-пізнавальної цінності фразе-
ологічних одиниць. Фразеологізми як засоби концептуалізації (відображення концеп-
туальної картини світу) чи категоризації (відображення ціннісної / аксіологічної карти-
ни світу) вивчають М. Ф. Алефіренко, В. М. Телія, В. М. Мокієнко, О. О. Селіванова, 
М. В. Жуйкова, О. А. Левченко, Ж. В. Краснобаєва-Чорна, Г. В. Ситар, Л. В. Савченко, 
І. С. Чибор та ін.
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Згадаємо також про інтерпретацію фразеологізма як згорнутого текста культури, 
яку знаходимо у працях Ю. М. Лотмана, В. М. Телії, В. А. Маслової, М. С. Ковшової, 
Л. В. Савченко, М. В. Гамзюка та ін. На думку дослідників, фразеологізм – це мікротекст, 
мікроісторія, мікроміф, у якому зберігаються зашифровані за допомогою «коду культу-
ри» певний сюжет чи ситуація. 

Проте немає одностайності у вирішенні питання стосунків між прецедентними 
феноменами і фразеологізмами, що почасти засвідчують розвідки О. О. Ворожцової, 
А. М. Григораш, М. Ю. Ілюшкіної, Н. А. Кузьміної, Ю. Б. Пікулєвої та ін. Як мовні од-
ниці, що виявляють ознаки прецедентності, фразеологічні вислови стали об’єктом до-
слідження у працях І. В. Богданової (Сахарук), А. П. Загнітко, І. Я. Глуховцевої та ін. 
Зокрема на підставі того, що фразеологізми на зразок сизифова праця, око за око та ін. 
мають прецедентну природу («їх основу становить відомий прецедентний феномен») і 
виявляють функціональні ознаки фразеологізмів, І. В. Богданова вважає їх прецедентни-
ми фразеологізмами [2, с. 11]. Тобто авторка обмежує коло прецедентних фразеологізмів 
виключно тими, що не втратили зв’язок із джерелами їхньої прецедентності (прецедент-
ними текстами, ситуаціями і т. п.). Такий підхід ми пропонуємо розглядати як вузький.

У цьому дослідженні фразеологічними прецедентними феноменами ми називаємо 
такі прецедентні явища, сферою-джерелом яких стала фразеологія української мови. 
Тому ми розрізняємо терміни «прецедентний фразеологізм» і «фразеологічний преце-
дентний феномен», де друга терміносполука називає прецедентні феномени зі сферою-
джерелом «фразеологія». Фразеологію української мови як сферу-джерело прецедент-
ності аналізують І. В. Богданова [2], І.В. Гарбера [3], російської мови – О. В. Пучкова, 
Попович О.А., Ташимханова Д.С. та ін.

Підґрунтям можливості розгляду фразеологізмів як джерела прецедентності ми, 
вслід за В.І. Макаровим, вбачаємо у стереотипній природі не лише прецедентних фено-
менів, а й фразеологізмів. Науковець так описує процес пізнання довкілля: «Стикаючись 
у практиці з незрозумілими ситуаціями, людина намагається усвідомити їх через уже 
відомі їй поняття. І чим менше вона розуміє ситуацію, тим стереотипнішими, шаблон-
нішими, банальнішими є ті поняття, що вона залучає для її когнітивного засвоєння. І 
тут ПФ і фразелогізми починають відігравати незамінну роль, оскільки відображають 
стан масової свідомості у точці, так би мовити, найбільшого охоплення» [7, с. 60]. Отже, 
осмислюючи довкілля засобами мови, людина обирає ті з них, що мають найбільшу здат-
ність до узагальнень, але таких, що легко декодуються носіями певної лінгвокультури й 
відтворюються у мовній практиці з певним мінімальним сталим змістом. 

Саме тому фразеологізм як відносно стійка, соціально зумовлена лексико-граматич-
на єдність двох і більше різнооформлених номінативних компонентів, що відображає 
цілісне переосмислене значення, автоматично відтворюване мовцями як готова до ви-
користання одиниця, цілком задовольняє вимогам виникнення прецедентності і володіє 
усіма властивостями для її створення. Крім того, мовно-культурні коди, актуалізовані 
фразеологізмами, також ми розглядаємо опорою їхньої прецедентної дії.

Аналіз заголовків інтернет-версії газети «Україна молода» виявив наявність фразе-
ологічних прецедентних феноменів. Із 2015 (100 %) виявлених прецедентних феноме-
нів такі, для яких сферою-джерелом є фразеологізми української мови, становлять 128 
(6,4 %). Фразеологізми, що стали джерелом для аналізованих заголовків, побудовані на 
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основі використання соматичного, біоморфного, просторового, часового, артефактного 
(предметного), зооморфного, сенсорного (зорового, смакового, тактильного), квантита-
тивного та деяких інших мовно-культурних кодів. У статті ми зупинимося на аналізі 
лише деяких із згаданих різновидів. 

Одним з найдавніших культурних кодів дослідники називають соматичний код [1; 
3]. Дію соматичного коду в політичному дискурсі вивчає О.І. Андрейченко. За її спосте-
реженнями, публіцистичні тексти мають ФО з такими компонентами-соматизмами, як 
рука, око, голова, язик, горло, зуби, рот, п’ята, печінка тощо. Семантико-функціональ-
ний аналіз таких фразеологізмів дозволив авторці виокремити одиниці зі спільними чи 
близькими значеннями й встановити, що «найбільшою фраземотворчістю відзначається 
соматизм рука та її партоніми лікоть, плече, мізинець тощо» [1]. У проаналізованих нами 
текстах виявлено фразеологізми із такими вербальними засобами вираження соматич-
ного коду: 

а) РУКА: 1. Довгі руки Кремля: що відомо про отруєння російського екс-шпигуна 
(усі приклади з газети «Україна молода», тому далі вказуємо тільки дату випуску номера: 
07.03.2018) – антонім до фразеологізму короткі руки, що має значення «Хто-небудь має 
обмежену владу, можливості і т.ін.» [13, с.174]; 2. Рука руку захищає: дотепер звіль-
нено лише 10% «майданівських» суддів (26.09.2017). У цьому заголовку спостерігаємо 
заміну у фразеологізмі рука руку миє дієслова мити на захищати, що, на наш погляд, 
відвертіше експлікує значення «про взаємні послуги (звичайно несхвально)» [4, с.512]; 
3. Умили руки (18.02.2015) – «Ухилятися від участі в якій-небудь справі, знімати з себе 
відповідальність.» [12, с.735; 13, с.177]. Як бачимо, заголовки із соматизмом рука експлі-
кують наївні знання, пов’язані з символічним значенням руки «рукостискання, заручини 
..., рукобиття .., тримання за руки як магічний знак любові, передавання із рук у руки як 
магічний контакт через предмет-посередник…» [4, с. 511], а також релігійно-ритуальні 
знання, пов’язані зі «староєврейським ритуальним звичаєм умивати руки на знак не-
причетності до якогось злочину (Біблія, Второзаконня, 21, 6-7)», що описано також у 
«широковідомій євангельській легенді, коли Понтій Пілат, віддавши юрбі Христа для 
розп’яття, «умив руки перед народом» (Матф., 27 24)» [13, с.177]. 

б) ОКО: Як зіницю ока... (22.09.2015) – «Дуже пильно» [12, с. 265; 15, с. 63]. Зна-
чення цього фразеологізму ґрунтується на анатомічних знаннях людини про властивості 
людського організму і зв’язку можливості бачити із зіницею ока – «отвір у райдужній 
оболонці ока, крізь який у нього проникає світлове проміння; залежно від кількості світ-
ла він то звужується, то розширюється; символ найдорожчого (бо для людини – це мож-
ливість бачити), тому й кажуть про щось дуже дороге для кожного: «Бережи, як зіницю 
ока».» [4, с. 246]. Таке порівняння неодноразово зустрічається в Біблії, як-от у Книзі 
притч Соломона та Псалтирі [13, с. 63]. 

в) ГОЛОВА: Як «Геркулес» на голову (02.07.2015). Цей заголовок пов’язаний з фра-
зеологізмом як сніг на голову, який має значення «Зовсім несподівано; раптово» [13, 
с.194] і у якому замінено об’єкт порівняння сніг на «Геркулес». Збережена синтаксична 
конструкція фразеологізму і є зв’язуючим містком між його значенням та смислом заго-
ловку. І хоча первинний фразеологізм пов’язаний з актуалізацією природного коду сніг як 
ознаки зміни пори року, яка переважно сприймається неочікуваною, проте його варіант, 
вжитий у заголовку, за нашими спостереженнями, переакцентує смислове навантаження 



249

з об’єкта порівняння сніг на детермінант на голову, який у свідомості українців насампе-
ред, є уособленням самої людини [4, с. 140]. Тому заголовок актуалізує значення ʽщось 
несподіване для людиниʼ.

г) КОЛІНО: Море по коліна... (03.03.2015) – «1. Нічого не страшно комусь, ніщо не 
лякає кого-небудь… 2. Все байдуже кому-небудь, ніщо не бентежить, не турбує когось» 
[13, с. 114]. Соматизм коліно, вжитий у цьому фразеологізмі експлікує значення, що ви-
никло на усвідомленні людиною анатомічних особливостей розташування цієї частини 
тіла.

Дією біоморфного коду пов’язуємо виникнення фразеологічного значення, що ви-
являється (частково чи повно) у таких заголовках: 1. Пушок на рильці став величезною 
бородою (29.01.2016). Тут спостерігаємо граматико-синтаксичні трансформації фразео-
логізму «Рильце в пушку у кого, чиє. Хто-небудь причетний до чогось ганебного, осудли-
вого, злочинного» [12, с. 598]. Мовно-культурний код у заголовку актуалізує знання лю-
дини, пов’язані з біологічними ознаками людського організму, що виявляються у процесі 
переходу людини від однієї вікової категорії до іншої, тобто поява легкого волосяного по-
криття на певних ділянках тіла у підлітковому віці; 2. Друге дихання «Голлівуду над Дні-
пром» (10.12.2014). Фразеологізм друге дихання у значенні «Новий приплив сил, поява 
нових можливостей» [13, с.47]; «Відчувається приплив нових сил» [12, с. 200] актуалізує 
людські знання про дихання як ознаку живої істоти, поява чи активізація дихального 
процесу в наївній картині світу сприймається як відродження життя.

Серед фразеологізмів, ужитих у заголовках, є такі, значення яких пов’язане з уяв-
леннями українців про простір. У виявлених нами заголовках просторові уявлення ви-
ражені за допомогою прийменниково-іменних сполучень слів, у яких саме прийменники 
вербалізують просторові уявлення українців про світ, іменники ж конкретизують, ло-
калізують, приземлюють ці просторові значення, надають їм опредмеченого розуміння. 
Зокрема вербальне вираження просторового коду спостерігаємо у таких випадках: 

а) ЗА КРОК ДО: 1. За крок до Шенгену (06.01.2016) – «Зовсім близько, на невеликій 
відстані» [12, с. 316; 13, с. 90]. Лексема крок у цьому фразеологізмі апелює до побутового 
досвіду людей, отриманого ще за часів вимірювання простору власними кроками; 

б) У КУЩАХ: 2. Роман Чайка: У «кущах» у нас не сидітиме Шуфрич... (24.10.2014) – 
«Подалі від відповідальності, безпосередньої участі у справі» [12, с. 321; 13, с. 93]. При-
йменниково-іменне сполучення називає утаємничене, приховане від людського ока міс-
це, де можна заховати щось чи когось, тобто там, де не видно; 

в) МІЖ КРАПЛЯМИ: 4. Між краплями: чому Рада не може дійти згоди щодо за-
кону про деокупацію Донбасу (17.01.2018). Даний вислів широко вживається у сучасній 
українській мові у значенні ʽприховане, непомітне для окаʼ. Саме символічне значення 
краплі як чогось невеликого і стало основою для виникнення такого образного значення;

г) МІЖ МОЛОТОМ І КОВАДЛОМ: 5.Між молотом і ковадлом: тисячі греків 
вийшли на вулиці проти чергових реформ уряду (23.02.2017). Цей фразеологізм вжива-
ється для характеристики складної, навіть небезпечної ситуації. Ми вважаємо, що його 
значення виникло на основі усвідомлення проблем, що можуть виникнути у просторі 
між молотом і ковадлом. Саме тому ми вважаємо важливим актуалізацію просторових 
уявлень, хоча тут також задіяний і артефактний (предметний) код, адже молот і ковадло 
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у багатьох культурах є символами важкої, трудомісткої праці, пов’язаної з фізичним на-
пруженням.

ґ) МІШОК: 3. Пестицид у мішку: Україна ризикує стати полігоном для генетичних 
експериментів (02.03.2018). У цьому заголовку спостерігаємо один з варіантів фразе-
ологізму Купувати / купити кота в мішку, що має значення «Придбати що-небудь, не 
бачачи й не знаючи його якостей» [13, с. 77], що зазнав конструктивно-синтаксичних 
і лексичних змін. Власне, у заголовку вжито синтаксичну конструкцію «Хто / що? у 
мішку», яка й передає значення ʽхтось / щось невідоме, незнанеʼ. Як бачимо, уявлення 
про невідоме пов’язане з простором, що локалізований всередині мішка. Цікаво, що для 
українців символічне значення мішка насамперед пов’язане з багатством [4, с.370], в 
аналізованому ж фразеологізмі мішок є символом темряви, невідомості.

Таким чином, використання у заголовках фразеологічних прецедентних феноменів 
ґрунтується на застосуванні мовно-культурних знаків, добре відомих українським мов-
цям. Унікальність кожної спільноти визначається здатністю її мови зберігати, відтворю-
вати, створювати і передавати від покоління до покоління ті смисли, що визначають на-
ціональну ментальність. Використання таких добрезнаних українській мовній спільноті 
кодів апелює до тих віддалених прошарків знань, що не вимагають додаткових зусиль 
для їх пригадування. Такі знання й складають основу когнітивної бази і вимагають свого 
подальшого вивчення.
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ В 
СОВРЕМЕННЫХ ГАЗЕТНЫХ ЗАГОЛОВКАХ КАК СРЕДСТВА 

ВЫЯВЛЕНИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО КОДА НАЦИИ
В статье автор рассматривает прецедентные феномены (ПФ) с позиций когнитив-

ной лингвистики и интерпретирует их как семиотические знаки – носители культурно 
значимой информации определенного национально-культурного сообщества. Спосо-
бность ПФ актуализировать различные виды лингвокультурного кода украинцев автор 
демонстрирует на материале заголовков интернет-версии газеты «Украина молодая», 
созданных с использованием фразеологических прецедентных феноменов. Автор пред-
лагает разграничивать термины «прецедентные фразеологизмы» и «фразеологические 
прецедентные феномены». Осуществляет анализ фразеологизмов, значения которых 
связаны с актуализацией соматического, пространственного и биоморфного кодов.

Ключевые слова: прецедентный феномен, медийный дискурс, заголовок, языково-
культурный код, фразеология.
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FRAZEOLOGICAL PRECEDENTIAL PHENOMENONS IN MODERN 
MAGAZIN’S HEADLINES AS MEANS OF DETERMINING THE NATIONAL 

LINGUISTIC AND CULTURAL CODE
In the article, the author examines precedential phenomenons (PP) from the standpoint of 

cognitive linguistics and interprets them as semiotic signs - carriers of cultural information of a 
certain national and cultural community. On the material of the headlines of the Internet version 
of the newspaper Ukraina Moloda, constructed using phraseological precedent phenomena, 
author shows the ability of the PP to actualize diff erent types of language and cultural code of 
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Ukrainians. The author proposes to diff erentiate the terms “precedent phraseological units” 
and “phraseological precedent phenomena”. She carries out the analysis of phraseological 
units, the values of which are associated with the actualization of somatic, spatial and 
biomorphic codes.

Key words: precedent phenomenon, media discourse, headline, linguistic and cultural 
code, phraseology.
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ДЕЯКІ МОВНІ ЗАСОБИ ВЕДЕННЯ ПОЛЕМІКИ В ТЕКСТАХ УКРАЇНСЬКОЇ 
ЗАКОРДОННОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ

Стаття присвячена одній з актуальних й маловивчених тем українського мовознав-
ства, що стосується мовленнєво-дискурсивної специфіки ведення полеміки. Об’єктом 
аналізу є закордонна українська публіцистика. Остання містить матеріал, важливий 
для осягнення закономірностей функціонування мови в ідеологічно маркованих текстах, 
що репрезентують світоглядні настанови, ціннісні орієнтири та мислення публіциста, 
вільного від догм радянської системи.

Мета наукового дослідження полягає в тому, щоб виявити мовні засоби ведення по-
леміки в текстах української закордонної публіцистики та визначити особливості їх 
використання.

Ключові слова: діалогічність, ідеологема, іронія, полеміка, полемічні тексти, публі-
цистика.

Діалогічна природа мови по різному виявляє себе в українських культурних дис-
курсах. Прикметною з погляду форм та способів мовного втілення, мети й завдань ко-
мунікації є діалог між представниками різних соціальних класів, ідеологічних течій та 
світоглядів.

Актуальність досліджуваної теми пов’язана з необхідністю комплексного аналізу 
полемічних текстів закордонної (еміграційної) публіцистики. Ця тема належить до мало-
вивчених в сучасному українському мовознавстві.

Мета полягає у виявленні засобів ведення полеміки публіцистичних текстів, різних 
за своєю світоглядною комунікативно-прагматичною та смисловою значущістю. Для до-
сягнення цієї мети важливим видається виявити і схарактеризувати особливості мовних 
засобів ведення полеміки, визначити вербальні способи виявлення точки зору полеміста 
в досліджуваних текстах, схарактеризувати лінгвальні чинники аргументації авторської 
точки зору, визначити роль і місце прецедентних феноменів та чужого слова як засобів 
ведення полеміки.
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Матеріал дослідження є публіцистичні тексти, вміщені в таких виданнях, як «Су-
часність», «Листи до приятелів», «Визвольний шлях», «Український самостійник», в 
яких висвітлюються різні теми суспільного життя – політичні, демографічні, економічні, 
національні, літературні тощо.

Специфіка мовленнєво-композиційного оформлення аналізованих полемічних тек-
стів свідчить про комплексний характер ведення полеміки, який зумовлює особливості 
розгортання полемічного тексту у: власне ідеологічному плані, що характеризує базові 
ціннісні координати та загальні оцінки дебатованих питань та мовленнєво-композицій-
ному, який пов’язаний із формами лінгвального конструювання аргументації, викорис-
танням принципів схематизації проблеми, її включення в мовні контексти оцінно-зниже-
ного характеру, максимального увиразнення позиції суперника/противника.

З погляду композиційного оформлення полемічного тексту важливим є надтекстові 
елементи, тобто заголовки, в яких загострено й чітко з полемічним підтекстом формулю-
ється висвітлювана тема. Як приклад, можна навести такі назви, як «Стабілізація дик-
татури партійного апарату?»[11], «Консолідація чи «російський шлях» до соціалізму?» 
[9],«Чи існує Радянський Союз до 1984 року?» [8], «За що вбито Петлюру?» [2], «За який 
прапор?» [10]. Питальний характер заголовків є способом оформлення їх полемічних 
інтенцій.

Іншим мовним засобом полемічного інтонування публіцистичного тексту є викорис-
тання оцінної лексики різного типу: «Жмут світла на звук антихриста» [12], «Жахли-
ві злочини Москви» [6], «У лабетах ЧК» [5], «Перекручення подвійного характеру у 
СРСР» [4], «Маркс і його епігони» [3], «Свобода … обрубування крил» [7]. При цьому 
розгортання полемічного тексту може здійснюватися у напрямку оцінного висміювання 
проблеми, її переведення у площину знижених оцінок, а цитовані тексти, що мають пре-
цедентний характер, проектуються на весь подальший текст. Стаття Володимира Стахіва 
«Стабілізація диктатури партійного апарату?» розпочинається так: «Опубліковані в ра-
дянській пресі офіційні матеріяли про ХХІІІ з’їзд КПРС нагадує чомусь анекдоту, яка 
десять років тому, тобто після таємної промови Нікіти С. Хрущова на ХХ з’їзді КПРС 
у лютому 1956, курсувала по Радянському Союзу: Сталін, помираючи в березні 1953 
року, залишив спадкоємцям своєї влади аж три заповіти , які треба відкрити в такій 
черзі:…» [11, с. 80]. І далі автор розповідає хрущовський анекдот: «перший після трьох 
років, другий – після чергових п’ять років, третій – знову по п’ятьох роках; у першому 
сказано коротко: «Якщо справи стоятимуть погано, скидайте всю вину на мене», у дру-
гому: «Якщо справи долі стоятимуть погано, далі скидайте вину на мене», у третьому: 
« Якщо становище не покращало, наслідуйте мене і робіть те, що робив я» [11, с. 80]. 
При цьому у своєму запереченні радянській системі автор вдається до прийому оцінної 
генералізації та символізації окремих її ідеологем (посада генерального секретаря пар-
тії): «цей сталінський титул пишеться в радянській пресі з великої літери, хоч титу-
ли перших секретарів компартій союзних республік та обкомів далі пишуться з малої. 
Дрібна правописна справа? Чи, може, символ стабілізації тоталістської диктатури 
моно партії? Є такі західні оптимістичні спостерігачі радянської дійсности, для яких 
не важливо «символ» чи труп Сталіна лежить під стіною Кремля, чи в Ленінському 
мавзолеї; вони постійно шукають «ліберальних тенденцій» у тій чи тій ділянці радян-
ського життя» [11, с. 81]. Увиразнення аргументації досягається не лише широким і 
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розлогим цитуванням, а й окремого чужого слова, яке в тексті подано в лапках. За таким 
графічним засобом стоїть переосмислення відповідного поняття та набуття ним енантіо-
семічного, тобто заперечувального (власне оцінного або поняттєво-логічного) значення. 
В аналізованому тексті до таких чужих слів належать: «дискусія», «пережитки сталініз-
му», «парлямент», «дружба», «братерство», «співробітництво», «всемирне зближення 
націй», «піклування», «національними особливостями кожного народу СРСР».

В іншому композиційному ключі будуються публіцистичні тексти, в яких аргумен-
тація і обстоювання своєї позиції здійснюється за допомогою посилання на авторитетну 
думку. Стаття Богдана Осадчука «Консолідація чи «російський шлях» до соціалізму?» 
розпочинається цитуванням польського філософа Адама Шарфа. Посилання на автори-
тет стало для публіциста тією вихідною точкою, крізь призму якої здійснюється висвіт-
лення відповідної теми. Довірливі інтонації публіциста, створені за допомогою розмов-
ної лексики та фразеології, несподівано переходять у надзвичайно гостру, деталізовану й 
конкретизовану оцінну характеристику радянського способу життя. Чіткість, логічність, 
аргументованість і вмотивованість оцінок є способом оформлення полемічного тесту: 
«цур їм з тими всіма вчорашніми й сьогоднішніми догмами, якими приховується суть 
усіх сутей їхнього понадклясового рабства. А вона дуже проста: у сьогоднішньому світі 
так державного соціалізму СРСР, як і ліберального або мішаного вільного плюс пла-
нового капіталізму символом поневолення та експлуатації людини є не старі, віджилі 
марксистські догми про власницькі привілеї, а надуживання привілеями від різних груп 
взаємних інтересів, бюрократичного апарату влади та суспільні явища відчуження лю-
дини в системі індустріалізованого світу. Справжнє горе людини починається там, де 
вона не має змоги виявити своє невдоволення у формі організованої та зрівняної у всіх 
правах з владою опозиції, у незалежному судівництві, у не обмеженій ніякою цензурою 
пресі та у не зв’язаних з владою профспілках або професійних об’єднаннях» [9, c. 74].

Необхідність посилання на авторитетне джерело обігрується в публіцистичному тек-
сті і цілковито постає як своєрідна мовна гра: «А для всякого «кающогося» не тільки 
дворянина де-небудь у Москві на Тверській (тільки не на Фрідріхштрассе, ми гадаємо) 
обов’язково шукати ще захисту в авторитетів, посилатися на когось другого, щоб ви-
правдати самого себе: «каятися я каюсь, але се залежить від того, що я гарний, щирий 
чоловік, бо я б міг і не каятися» [13, с. 75]. Якщо розглядати такий прийом із урахуван-
ням особливостей емоційно-смислового інтонування публіцистичного тексту, виявляєть-
ся, що він зумовлений загальною настановою автора на висвітлення полемічної теми в 
іронічному ключі. Максимальна ідеологічна загостреність полемічного діалогу увираз-
нюється і будується за допомогою: зіткнення різних точок зору, позірного погодження з 
твердженням опонента, а водночас і вкладанням в його слова іншого смислу, широкого 
використання чужих слів, у тому числі й тих, що зазнають іронічного переосмислення, 
несподіваною зміною теми розмови тощо: «Каравул! Націоналісти, шовіністи народи-
лися! – чуємо ми вже зарані вигуки в наш бік. Так, ми – «націоналісти», ми – «шовініс-
ти»! «Каємося», грішні, є така «хвороба» «в нас для нас». Але ми «заслуживаєм снис-
хождения» за наше чистосердечне «каяття» і «признання». А щоб переконати читача, 
що ми дійсно сердечно «каємося», ми розкажемо йому все, що тільки ми не наміряє-
мося робити. Ми мусимо йому признатися, що ми хочемо прищепити свою «хворобу» 
російському і українському («російського походження», бо «українського походження 
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давно «хворобливі») пролетаріатові, ми бажаємо «розплодити» отруту українського 
«націоналізму» і «шовінізму» поміж колами російського й українського («російського по-
ходження») робітництва, зробити їх прихильниками самостійної України» [13, с. 75].

У контексті досліджуваної теми важливим видається виокремити мовні складники 
ведення полеміки, які на вербальному рівні відтворюють загальний спосіб мислення та 
свідомості опонента – безальтернативність, догматичність, обов’язковість тощо. «Мо-
сква завжди була і є проти будь-яких відхилень від її лінії і від її моделю комунізму. 
Від часів Леніна основною чеснотою окремого комуніста й усіх комуністичних партій 
за кордом був обов’язок сліпого послуху комуністичному керівництву в Москві. Там, де 
Москва мала змогу, а особливо у сфері засягу дії червоної армії, вона завжди наполягала 
на виконанні цього обов’язку та на без критичному застосуванні свого власного моделю 
комуністичного ладу. І коли моделем Дубченка та його співпрацівників мав бути «кому-
нізм з людським обличчям», то йому протиставлено старий модель Москви – комунізму 
з обличчям кровожерного хижака» [1, с. 88-89]. Показовим для наведеного контексту є 
використання мовних штампів, клішованих виразів, створення нових влучних висловів, 
ціннісно протиставних змістам радянських ідеологем.

Загалом переведення в площину ведення полеміки якихось базових ознак чи то цін-
ностей, які декларує опонент, чи то суспільних орієнтирів комуністичної системи, – є од-
ним із прийомів ведення полеміки. Як приклад, можемо навести надзвичайно промовис-
тий текст, що стосується сутнісного визначення природи комунізму як новітньої віри: «У 
дальшому інтеліґенція заперечила взагалі потребу й вартість релігії, визначаючи за нею, 
за лапідарним формулюванням Маркса, ролю «опіуму для народу». Але релігія, викинена 
інтеліґенцією дверима, повернулася, сказати б, вікном. А саме: ідеології і доктрини тієї 
інтеліґенції почали набирати все більше релігійного характеру. Постають так добре 
відомі системи секулярних релігій, серед яких перше місце – і хронологічно і щодо ваги – 
посідає марксизм. Доктрина марксизму дає своїм визнавцям суроґат релігії, бо пояснює 
всесвіт, породжує в них почуття важливої світової місії, яку вони мають виконати, 
визначає ієрархію вартостей і правильну поведінку людини» [1, с. 92].

Комуністична релігія, як і будь-яка інша сліпа віра, апелює не до розуму, а до почуття, 
емоції, що й зумовлює відповідну тональність та смисловий рисунок текстів радянської 
публіцисти. Натомість, аналізовані тексти, що виявляють їх авторів в абсолютно іншому 
емоційно-психологічному світоглядному, пізнавально-політичному плані, завжди апе-
люють до критичного мислення читача, його здатності осмислити й зрозуміти аргумен-
ти, наведені автором-публіцистом. Звідси і глибоке проникнення у сутність ідеологіч-
ної системи з якою полемізує автор та прозорливі настанови щодо народження вільної, 
необмеженої лещатами комуністичних догм особистості: «Але щоб не тільки відректися 
фальшивої віри, а й публічно здискредитувати фальшивого бога, на це потрібно було ще 
одного високого людського атрибуту – громадської мужности. Всі інтелектуалісти, що 
відійшли від комунізму і не замовкли, мусили мати її в достатній мірі. Йдеться тут не 
тільки про переборення певних внутрішніх гальм, таких, як сором за попередню спільно-
ту й манівці, але й про інколи прикру конечність кинути виклик сильній, законспірованій 
мафії, що в першу чергу старається помститися на «відступниках». Щоб, покинувши 
комунізм, говорити про його брудні діла і злочини, треба було в першу чергу перебороти 
у собі страх перед його «довгою рукою» [1, c. 101].
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Основними результатами проведеного дослідження є аргументовані і обґрунтовані 
такі положення: 1) автори публіцистичних текстів у своєму прагненні досягти необ-
хідного ефекту, найчастіше вдаються до використання знаків-ідеологем; 2) специфіка 
ведення полеміки може реалізується в напрямку її профанізації, розвінчання й ідеоло-
гічного «зниження»; 3) діалогічність часто будується за рахунок авторських коментарів, 
відповідних текстів причому мовні засоби володіння полеміки тяжіють до посилення 
іронічності, загострення гострих оцінок.
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НЕКОТОРЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЕДЕНИЯ ПОЛЕМИКИ В ТЕКСТЕ 
УКРАИНСКОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ

Статья посвящена одной из актуальных и малоизученных тем украинского 
языкознания, которая касается речевой-дискурсивной специфики ведения полемики. 
Объектом анализа является зарубежная украинская публицистика. Последняя содер-
жит материал, важный для понимания закономерностей функционирования языка в 
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идеологически маркированных текстах, представляющих мировоззренческие установ-
ки, ценностные ориентиры и мышление публициста, свободного от догм советской 
системы. Цель научного исследования заключается в том, чтобы выявить языковые 
средства ведения полемики в текстах украинской зарубежной публицистики и опред-
елить особенности их использования.

Ключевые слова: диалогичность, идеологема, ирония, полемика, полемические 
тексты, публицистика.

Demkova T.M., lecturer
Kharkiv National University named after V.N. Karazin, Kharkov

CERTAIN LANGUAGE MEANS OF POLEMICS MANAGEMENT IN TEXTS OF 
UKRAINIAN FOREIGN PUBLICISM

The article deals with one of actual and under-investigated subjects of Ukrainian language 
studies as for speech and discourse specifi c character of polemics management. The object 
of this analysis is foreign Ukrainian publicism. The latter consists of material, which is 
important for understanding the patterns of language functioning in ideologically marked 
texts, representing paradigms, value navigators and way of thinking of a publicist, who is free 
from Soviet system dogmata.

The aim of this study is to fi nd language means of polemics management in texts of foreign 
Ukrainian publicism and defi ne their usage peculiarities. 

The results of this research may be used in the process of theoretical conceptualization 
of Ukrainian publicism issues in the aspect of revealing the dialogic nature of this publicism, 
polemic intentions and language means as well. Moreover, the article can be of great help in 
student scientifi c seminars and in teaching special courses on this subject-matter.

This article reports the results of methodological basis of research within the stated subject-
matter, being the statement on communicative nature of a language, peculiarities of intertexts 
revealed in linguistic and cultural area and evaluation functions of language means.

The main results of this research are such reasoned and well-founded ideas: 1) authors 
of publicist texts use signs-ideologemes most often in their striving to reach the necessary 
goal; 2) specifi c character of polemics management may be implemented in the direction of its 
profaning, disillusionment and ideological ‘lowering’; 3) dialogics is often grounded at cost of 
author’s commentaries, corresponding texts, besides language means of polemics management 
tend to strengthen the ironic nature, to intensify evaluation.

Key words: dialogics, ideologeme, irony, polemics, polemic texts, publicism.



258

СОДЕРЖАНИЕ

ФІЛОСОФІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ

Чикарькова М. ГЕНЕЗА ТА ПЕРСПЕКТИВА ІДЕЇ ПОСТЛЮДИНИ . . . . . . . . . . . . . . . 5
Волик Н.Г. ЧИ Є РЕЛІГІЯ ОСНОВОЮ МОРАЛЬНІСНОСТІ СУСПІЛЬСТВА? . . . 11
Семенко С.М. СИНКРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТЕНРІЙСЬКОЇ РЕЛІГІЇ

(ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
 

ПСИХОЛОГІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ

Антоненко Н.П. ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ В СОСТАВЕ 
И СТРУКТУРЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АССОЦИАТИВОВ МИФА . . . . . . 29 
ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

Степура И.В.   ДРАМАТИЧЕСКАЯ ФОРМА НА АМЕРИКАНСКОМ РАДИО 
И ТЕЛЕВИДЕНИИ : НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ ГЕНЕЗИСА . . . . . . . . . . . . . 35  

НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ І КУЛЬТУРИ В ЇХ СПЕЦИФІЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ

Гудзь С.А. НОМИНАЦИИ МЕСТ ТОРГОВЛИ ТЮРКСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
В ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Демірезен І.О., Курченко А.В. РЕАЛІЗАЦІЯ СЕМАНТИКИ НАКАЗУ 
АФІКСОМ –YOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Марченко Т.Я. КУЛЬТУРОЛОГІЧІ ПАРАМЕТРИ СЕМАНТИКИ ПОХІДНИХ 
ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ З СУФ. * Č/ ŠČ IN(A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Минакова Л.Н. СЛОЖЕНИЕ ОСНОВ И СЛОВ КАК СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Пишньоха О.А., Рудницька А.Р. ДЕСЕМАНТИЗАЦІЯ ДІЄСЛОВА “GELMEK” В 
АНАЛІТИЧНИХ ФОРМАХ ТУРЕЦЬКОЇ, АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ 
І ТУРКМЕНСЬКОЇ МОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Дубинкина А.О. ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ КАК ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКАЯ 
КАТЕГОРИЯ В АНГЛИЙСКОМ И ТУРКМЕНСКОМ ЯЗЫКАХ 
(СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70



259

Тимошенко Н.П. СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДВУСОСТАВНЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ  В ЯЗЫКЕ БЕЛОРУССКИХ ПАРЕМИЧЕСКИХ 
КОНСТРУКЦИЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Аніщенко Л.В. НАЗВИ ДАВНІХ НАРОДІВ ФРАНЦІЇ ЯК ДЖЕРЕЛО 
ВТОРИННОЇ НОМІНАЦІЇ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ

Герасимчук В.А. БУТТЯ В КУЛЬТУРІ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ. . . . . . . . . . . . . . . 92
Дзисюк М.В. ПОЕТИЧНИЙ КОНЦЕПТ «ЗЕМЛЯ»У МОВНО-ОБРАЗНИХ 

СИСТЕМАХ ПОЕТІВ СУЧАСНОЇ УМАНЩИНИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Матвійчук Т.П., Житар І.В. ПРОНОМІНАТИВИ 3-Ї ОСОБИ У ФУНКЦІЇ 

КОРЕЛЯТА В АНАФОРИЧНИХ КОНСТРУКЦІЯХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Переломова О.С.  ПРОЦЕС ТВОРЕННЯ КОНЦЕПТУ «УКРАЇНА» 

В ТЕКСТОВОМУ ПРОСТОРІ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Сергієнко Л.В. HIERARCHY OF SYNTACTIC DIVISION IN INITIAL PUBLIC 

OFFERING TEXTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Струкаў В.В. МАСТАЦКІЯ БІБЛІОНІМЫ І АНТРАПОНІМЫ 

ЯК ПРЭЦЭДЭНТНЫЯ І ІНТЭРТЭКСТУАЛЬНЫЯ ФЕНОМЕНЫ 
(НА МАТЭРЫЯЛЕ “ПАЛЕСКАЙ ХРОНІКІ” І. МЕЛЕЖА) . . . . . . . . . . . . . 133

Тожиєва В.В. РОЛЬ ОПИСОВИХ ГРАМАТИК, ПІДРУЧНИКІВ І СЛОВНИКІВ 
У ФОРМУВАННІ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 
ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Чередниченко В.П. МОВЛЕННЄВА РЕАЛІЗАЦІЯ СТИЛЬОВОЇ РИСИ 
«СИМВОЛІЧНІСТЬ» В ДИСКУРСІ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ НОВЕЛИ . . . . 147

Шкиль Е.П. ИДИОСТИЛЬ КАК ВЫРАЖЕНИЕ ЯЗЫКОВОГО ПОРТРЕТА 
АВТОРА (НА МАТЕРИАЛЕ ПОЭЗИИ А.А. ФЕТА)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Гончаренко А.В. НАЗВИ ПОСАД У ЦЕРКОВНО-АДМІНІСТРАТИВНІЙ 
ІЄРАРХІЇ КИЇВСЬКИХ МОНАСТИРІВ: ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ  . . . . . 164

Гришкова Н.В. СЕМАНТИЧНА СФЕРА ,,ЗАЛИЦЯННЯ” У СУЧАСНІЙ 
АНГЛОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Сыромля Н.Н. ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
СИМВОЛА «ЗЕМЛЯ» В РУССКОЙ ПОЭЗИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

Мунтян А.А. ИЗ ИСТОРИЯ НАИМЕНОВАНИЯ ПАРАЛИЧА В РУССКОМ 
ЯЗЫКЕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Пономаренко О.В. УНІВЕРСАЛЬНА ТИПОЛОГІЯ  СУЧАСНОГО 
ДИПЛОМАТИЧНОГО ДИСКУРСУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185



260

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

Любчук Н.В. ВІДТВОРЕННЯ ІСТОРИЧНИХ КИЇВСЬКИХ РЕАЛІЙ В 
НІМЕЦЬКОМОВНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПУТІВНИКАХ . . . . . . . . . . . . . . . 196

Підгородецька І.Ю. НАВЧАННЯ МОВ В АСПЕКТІ ПРОБЛЕМ 
МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Усаченко І.В. ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У МОВЛЕННІ БІЛІНГВІВ . . . . . . 210
Конкульовський В.В., Панченко В.В. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

ЛОКАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Брага І.І. КОМУНІКАТИВНА СИТУАЦІЯ УСНОГО СПІЛКУВАННЯ 

В БІЛІНГВАЛЬНІЙ СІМ’Ї . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

МОВА СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА

Шелест Г.Ю. ПОЛЬСЬКИЙ КІНЕМАТОГРАФ: ЕВОЛЮЦІЯ ЖАНРУ 
КОМЕДІЇ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Нікітюк Т.В., Лисенко С.Г. ПЕРСУАЗИВНІСТЬ ЯК КОМУНІКАТИВНА 
СТРАТЕГІЯ ВПЛИВУ У МОВІ ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВ . . . . . . . . . . . . . . 234

Переломов А.Ю. ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО 
ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСУ В БІЗНЕС-ПРОСТОРІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

Петренко А.С. ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ПРЕЦЕДЕНТНІ ФЕНОМЕНИ 
У СУЧАСНИХ ГАЗЕТНИХ ЗАГОЛОВКАХ ЯК ЗАСОБИ 
ВИЯВЛЕННЯ МОВНО-КУЛЬТУРНОГО КОДУ НАЦІЇ . . . . . . . . . . . . . . . . 245

Демкова Т.М. ДЕЯКІ МОВНІ ЗАСОБИ ВЕДЕННЯ ПОЛЕМІКИ В ТЕКСТАХ 
УКРАЇНСЬКОЇ ЗАКОРДОННОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252



Наукове видання

«МОВА І КУЛЬТУРА»

Випуск 22

Том IIІ (198)

Редактор: О.Г. Бураго
Макет і комп’ютерне верстування: О.Л. Мумінова

Підписано до друку 31.01.2020 р.
Формат 60 х 84 1/16. Папір офсетний. Гарнітура «Тип Таймс».

Обл.-вид. арк. 31. Ум.-друк. арк. 25,34. Наклад 300 прим. Зам. № 1787-3.

Видавничий дім Дмитра Бураго
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК № 2212 від 13.06.2005 р.

Тел./факс: (044) 227-38-28, 227-38-48; е-mail: сonf@burago.com.ua
www.burago.com.ua

Адреса для листування: 04080, м. Київ-80, а/с 41



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


