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ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ

УДК 821.161.2.09-31(045)
Штейнбук Ф.М., д. ф. н., проф.
Університет Коменського у Братиславі, Братислава, Словаччина
«БОГЕМНА РАПСОДІЯ» НА ЧЕСТЬ СВОБОДИ
В ОДНОЙМЕННОМУ РОМАНІ ОЛЕСЯ УЛЬЯНЕНКА1
У статті розглянуто один з ранніх романів Олеся Ульяненка «Богемна рапсодія» і
запропоновано альтернативний до традиційних зразків варіант теоретико-літературного аналізу, ґрунтованого на засадах тілесно-міметичного методу аналізу художніх
творів. Завдяки цьому зроблено висновок, за яким роман письменника відповідає своїй
назві тільки за умови, що «богемна рапсодія» розуміється як епічна пісня про хоча б
гіпотетичне досягнення свободи через творчість як єдиний спосіб на подолання смерті
і через смерть як остаточний засіб жаданого звільнення від обов’язку та необхідності,
що наполегливо та безапеляційно диктуються життям.
Ключові слова: Олесь Ульяненко, тілесно-міметичний метод, смерть, життя, свобода.
Цьогоріч виповнюється десять років, як пішов із життя один із найталановитіших
та найбільш контроверсійних сучасних українських письменників – Олесь Ульяненко.
Проте його творчість і за життя не отримувала належної професійної рецепції остільки,
оскільки з багатьох об’єктивних та суб’єктивних причин літературознавці та критики
послуговувалися якщо не хибною, то принаймні не надто продуктивною фаховою методологією. Внаслідок цього романи митця залишилися або майже непрочитаними, або
прочитаними у більш ніж сумнівний спосіб.
Отже, мета пропонованої статті полягає у тому, щоб на прикладі одного з ранніх романів письменника «Богемна рапсодія» запропонувати альтернативний до традиційних
зразків варіант теоретико-літературного аналізу, ґрунтованого на засадах тілесно-міметичного методу розгляду художніх творів [див.: 11; 12; 13].
Так, передусім неможливо не відзначити той факт, за яким зміст «Богемної рапсодії»
лише частково відповідає його назві. Втім Н. Зборовська, навпаки, вважає, що «роман
дійсно відповідає своїй назві, нагадуючи епічну пісню про богемне життя художника.

Стаття репрезентує частину монографії «Під „Знаком Саваофа”», або „Там, де…” Ульяненко»,
яку присвячено оригінальному прочитанню і перепрочитанню творчої спадщини Олеся Ульяненка
та яка наразі готується до друку.
1
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Пастельні, живописні картини, містичні видіння разом із реаліями злочинного середовища сплітаються в химерну візію вигнаного буття» [1].
Але погодитися із цією думкою все ж таки важко не тільки тому, що ця дослідниця
розглядає романи Олеся Ульяненка переважно як літературознавчий чи не Савонарола,
ґрунтуючи свої роздуми на ригористичних моральних засадах та звинувачуючи письменника в усіх можливих і неможливих смертних гріхах, а й тому, що, за його твердженнями,
«„Зимова повість” разом із романами „Передчуття” і „Богемна рапсодія” утворюють своєрідний цикл, присвячений саме розкриттю психології смерті» [9, с. 10].
Відтак варто звернутися власне до «ліричної стихії» «Богемної рапсодії», аби
з’ясувати, хто все ж таки має рацію і чи в автора були підстави для того, щоб називати
свій твір у такий спосіб?!
Насамперед необхідно ствердити, що у романі розповідається про останні місяці
смертельно хворого художника Кості Клюнова, який спромігся заробити чималу суму
грошей на якійсь не зовсім зрозумілій і, вочевидь, не надто пристойній, щоправда, творчій оборудці, що її запропонував йому Клоц і що полягала у тому, аби «напис[ати] сценарій, зроби[ти] декорації» [10, с. 232].
Разом з тим сюжетна конфігурація роману зумовлена, на загал, розповіддю про те,
як через невиліковну хворобу головний герой вмирає на тлі інших смертей. Або ще так:
все у цьому світі прямує до занепаду та смерті, але найбільшу проблему буття чи хоча
б елементарної екзистенції конкретного індивіду становить не згадана очевидність, а
всуціль неймовірний факт, за яким у цієї закономірності немає жодних – са́ме так: жодних! – винятків.
Отож роман «Богемна історія» – це не тільки і не стільки, як здається Н. Зборовській,
«епічна пісня про богемне життя художника», скільки, – якщо вдатися до парафразу, –
епічна пісня про те, що на усіх нас чатує смерть.
Щобільше, у романі Олеся Ульяненка йдеться не про «зневагу до людського життя»,
як твердить Н. Зборовська, а, як на мене, про погорду до смерті, через яку життя людини
набуває огидної безглуздості, втрачаючи будь-який сенс, особливо якщо про це міркує
той, хто стає мимовільним свідком смерті сусіда і хто усвідомлює, що йому залишилися
лічені тижні до наглого фіналу.
До того ж це якось дивно, але здається, що не тільки морально-етична, а й також
гендерна упередженість у суттєвий спосіб дається взнаки у разі критичних рефлексій
Н. Зборовської стосовно «Богемної рапсодії» Олеся Ульяненка остільки, оскільки одна
справа звинувачувати сучасного українського автора у «зневазі до людського життя», і
зовсім інша – картати цього ж таки митця за «пануюче чоловіче безсилля», яке «веде в
небуття, в непробудний сон» [1].
Зокрема, ця науковиця сон головного героя, з якого починається твір і у якому йдеться про те, що «жінка <…> пливла посеред річки <…> й вони попливли поруч <…> І
Костя радів тому нечуваному захопленню жінкою, яка була ось тут, біля нього, поруч
<…> а тіло жінки [було] до нестерпного бажане, так, що пекло аж у паху <…> І в цій
дивосвітній плинності він <…> швидко втішився, що пливе поруч із гарною жінкою,
і радів від тої незбагненної домовленості між ними, а ще від того, що вони все ж таки
колись та допливуть до кінця; а зараз тішило, що з ним гарна жінка, чиста вода; чисте
небо піднімалося догори вище, вище, вище, де пропікало синь велике жовте сонце» [10,
6

с. 219–210], – отже, шановна науковиця усі ці, наснажені відчутною еротичністю і глибоким щастям емоції з якогось доброго дива все одно трактує як сновидіння, яке «тугим
вузлом пов’язує ерос і смерть», внаслідок чого «жінка постає страхітливою спокусницею, яка під оманливою красивою плоттю приховує свій смертельний лик», і «втягає
його у страшну безодню беззвучної ріки смерті» [1]?!
У якийсь майже апокаліптичний спосіб вторують ідеям Н. Зборовської і міркування
О. Пуніної, яка, незмінно керуючись засадами експресіоністичної естетики, стверджує,
що відповідно до цих засад жінка «знищує чоловіка, веде його до смерті» [6, с. 113].
Та у будь-якому разі немає жодних сумнівів у тому, що поява на недовгому життєвому шляху Кості двох жінок – Лариси і Надії – імпліцитно свідчить про декілька засадничих моментів, а са́ме: по-перше, їхня присутність поряд з головним героєм означає, що
його рівень вітальності, порівняно з тим, як Костя ледь животів на самотині у занедбаній
«комірчині» на початку твору, виразно зріс.
По-друге, образи жінок, причетних до долі художника, не тільки сприяють його намаганням заперечити смерть, а й надають певний сенс його життю.
І, нарешті, по-третє, можна припустити, що це са́ме вони чи принаймні Надія спричинилися до натхнення, пережитого Костею, внаслідок чого художник після себе «нічого
не лишив, крім картин» [10, с. 301].
Разом з тим роль жіночих образів у романі полягає, як мені здається, не тільки у задоволенні маскулінного самоствердження за рахунок упокорення фемінного начала, а й у
тому, що у певні моменти у тракті стосунків з обома жінками несподівано актуалізується
категорія, яка на перший погляд є взагалі недоречною у відповідному контексті.
Зокрема, спочатку Лариса, перебуваючи поряд із Костею та перериваючи його художньо-літературні вправи, раптом запитує Клюнова про те, «що таке свобода?» [10,
с. 257]. А трішки згодом, коли головний герой помирав біля теплого моря у пристрасному товаристві Надії і цього разу писав вже не тексти, а свої останні картини, власне після
їхнього першого і ще не надто впевненого злягання «Костя Клюнов не відчув полегшення, так, як завжди – тільки ущемленість свободи» [10, с. 277].
Таким чином, з одного боку, у романі, за Олесем Ульяненком, йдеться про «дослідження смерті», і, либонь, са́ме тому дехто з літературознавиць, як це було продемонстровано вище, зробив висновки, за якими художні розвідки письменника реалізуються
завдяки жіночим образам чи жіночому началу, що водночас є, на їхню думку, надзвичайно небезпечним і таким собі сталим та ледь не демонічним детермінантом смерті.
Натомість, з іншого боку, Н. Тендітна свою інтерпретацію творчості митця побудувала на переконанні, за яким, наприклад, «художня танатологія О. Ульяненка містить демонічний містицизм, основою якого є гіперболізація збочень, психопатології, мертвотного
світу!» [8]. І це при тому, що цитованій статті науковиці передує епіграф із М. де Монтеня, якого як автора чомусь не згадано і думку якого невиправдано скорочено, бо в
оригіналі ця думка складається з двох частин і звучить як пафосна, а проте філософськи
зумовлена подвійна і у такий спосіб неабияк поглиблена максима, відповідно до якої
«міркувати про смерть – означає думати про свободу», бо «хто навчився вмирати, той
розучився бути рабом» [4].
Отже, я схильний пристати все ж таки до переконань французького філософа і тому́,
що мені більш до вподоби філософія, а не містика.
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І тому́, що дефініція «демонічна містика» радше вказує не на вірогідний референт, а
на дослідницький відчай того чи тієї, хто не розуміє, а відтак і не може переконливо розтлумачити предметний зміст аналізованого об’єкта дослідження, який становить творчість Олеся Ульяненка взагалі і його роман «Богемна рапсодія» зокрема.
І тому́, що навіть репрезентовані у цьому творі жіночі образи я за жодних умов не
ладен розглядати в інфернальних категоріях.
І – головно – тому́, що «досліджувати смерть» до снаги тільки філософам та художникам, а не спеціалістам з містики, завдання яких полягає у дещо іншому – у тому, аби
обдурити смерть.
Відтак можна зробити висновок, за яким проблематика смерті, зокрема у романі Олеся Ульяненка, є пов’язаною із образами жінок, либонь, невипадково. Але ця взаємодія
організована у більш складний, тобто в амбівалентний, спосіб, коли жінка репрезентує
не лише свій «смертельний лик», а й здатність до спричинення життєдайної «солодкої
хвилі», що іманентно суперечить смерті.
Разом з тим тільки цими двома іпостасями зміст і значення образу жінки не обмежується, оскільки цей образ корелює також і з феноменом свободи, який і виявляє свою
причетність до заперечення смерті власне на онтологічно-антропологічному ґрунті.
На користь останньої тези свідчать, наприклад, дві захищені відносно нещодавно
дисертації: 2012 року у Волгограді Л. Соловйовою на тему «Свобода як антропологічна
характеристика» [7] і 2013 року в Саратові С. Кащеєвим на тему «Онтологія свободи:
раціональні моделі і повсякденність» [2].
Так, наприклад, за переконаннями С. Кащеєва, «сучасні філософські підходи дозволяють розглядати будь-який креативний акт як процес створення нового тексту, що встановлює зв’язки та відношення, яких раніше просто не існувало» [2]. І якщо транспонувати ці міркування на аналізований роман Олеся Ульяненка, то тоді можна доволі легко
переконатися не тільки у тому, що три частини історії Кості Клюнова на загал відповідають окресленій вище конфігурації, а й у тому, що ці конфігурації недвозначно свідчать
про кореляцію між свободою і творчістю, творчістю і жінкою, жінкою та смертю, а у
підсумку – між смертю та свободою.
У запропонованому контексті зміст першої частини роману полягає у тому, що Клюнов через смерть сусіда, а у подальшому за посередництвом переважно Клоца руйнує і
обмежений простір своєї «комірчини», і більш широкий простір суспільно прийнятних
засад.
Своєю чергою, у другій частині розповідається про перший етап власне творчості,
але пов’язаною зі словом та із жінкою на ім’я Лариса, що, враховуючи попередній і наступний контексти, засвідчує той факт, за яким головний герой, здобувши принаймні
відносну суспільну свободу, намагається поглибити її завдяки творчості і жінці. І це,
либонь, є невипадковим, бо жінка певною мірою подібна до творчості – у тому сенсі,
що і вона є так само спонтанною, неухвитною і такою, яку неможливо у жоден спосіб
верифікувати та редукувати хоча б до якоїсь уявної константи.
Причому тут не йдеться про якісь карколомні філософські екзерсиси чи непогамовану експериментальну образність – жіноча феноменальність дається взнаки чи не на
елементарному рівні, коли, наприклад, «вона спить на животі, утиснувши обличчя в матраца, і рука неживо випадає з червоного сум’яття ранку, займає її плече, а вона – начебто
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нема її» [10, с. 247]. Або коли вона взагалі постає через цілком банальні образи типу губ
«жінки, що <…> витягнуться, розтуляться червоною квіткою» [10, с. 251] чи що «заюшені червоним вином» [10, с. 252]. Або коли не обходиться все ж таки без образної
діалектики, «бо та жінка на ліжку є все і нічого, як і він сам» [10, с. 255].
Втім не можна не звернути уваги на те, що в усіх наведених прикладах наявні очевидні мортуальні конотації, які тією чи іншою мірою продовжують утримувати у художньому полі зору тему смерті, аби у третій частині із символічною назвою «Острів»
Клюнов зміг би у природний спосіб перейти до другого етапу творчості.
Отож особливістю цього етапу є те, що він має адекватний для головного героя характер, наслідком чого стають вже вагомі результати у вигляді картин, позаяк цей період
завершується і смертю як амбівалентним актом – тотально деструктивним актом свободи, що руйнує не лише простір культури чи соціуму, а й буттєвий простір індивіда, і
водночас глобально креативним актом свободи, оскільки цей акт не тільки залишає по
собі картини, а й, навпаки, не залишає майже жодних шансів простору культури чи соціуму знову уярмити особистість.
До цього залишається тільки додати, що це не єдиний наслідок написання і відтворення «Богемної рапсодії», яка, попри бадьору назву, виявилася такою сумною та елегійною.
Так, сам Олесь Ульяненко і самого Олеся Ульяненка неодноразово ідентифікував(ли) себе/– як письменника, християнські ангажованого, апокаліптичного, есхатологічного і якого там ще?! Але, на мою думку, якщо митець і, щонайменше, один з його героїв
є зачарованими і захопленими проблематикою смерті, то на християнський світогляд це
якось не надто схоже. Просто хоча б тому, що, як зазначає, наприклад, лютеранський
єпископ отець П. Бегичев, «є повір’я, за яким справжній християнин не бачить смерті, і
тому вмирає заспокоєним, а навколо нього вирують пахощі та гримить спів янголів» [3].
Костя, натомість, переконаний у тому, що «простити можна все, але не брехню з
могили, бо він, в якійсь частці, вартий того, щоб називатись могилою. Всі варті. Навіть
якщо ти забіг наперед власному життю – спостерігаючи кінець» [10, с. 270].
А отже, можна безкінечно брехати собі і заперечувати очевидне, втім істина полягає
у тому, що це ти, тільки ти і ніхто, крім тебе, є єдиним та незаперечним джерелом своєї
смерті, яка може прибирати найрізноманітніші форми, проте вона нічого не зможе вдіяти, якщо ти не виявиш прихильності до її пропозиції і якщо ти не очікуватимеш на неї
з першої ж секунди свого народження.
І у цьому сенсі немає абсолютно жодного значення, який різновид смерті поклав край
твоїй екзистенції, бо тут набагато більш важливим є не смерть, а ти – зі своїм довготерпінням і сумирним очікуванням на стан особистого неіснування, передпокоєм до якого є
ти сам чи, точніше, твоє власне тіло, що цілком вписується у тезу російського філософа
В. Подороги, за якою «бути вільним – це бути вільним від образу власного тіла, це принадна свобода падіння» [5, с. 182].
Таким чином, можна дійти висновку, за яким роман Олеся Ульяненка відповідає своїй назві тільки за умови, що «богемна рапсодія» розуміється як епічна пісня про смерть,
яку формально співають представники богеми, а по суті – ті, хто намагається вільно послуговуватися своїм життям і своєю смертю.
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Або – за умови, якщо ця назва розуміється як епічна пісня про хоча б гіпотетичне досягнення свободи через творчість як єдиний спосіб на подолання смерті і через смерть як
остаточний засіб жаданого звільнення від обов’язку та необхідності, що наполегливо та
безапеляційно диктуються життям.
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«БОГЕМНАЯ РАПСОДИЯ» В ЧЕСТЬ СВОБОДЫ
В ОДНОИМЁННОМ РОМАНЕ ОЛЕСЯ УЛЬЯНЕНКО
В статье рассмотрен один из ранних романов Олеся Ульяненко «Богемная рапсодия»
и предложен альтернативный по отношению к традиционным образцам вариант
теоретико-литературного анализа, основанный на принципах телесно-миметического
метода интерпретации художественных произведений. Благодаря этому был сделан
вывод, в соответствии с которым роман писателя отвечает своему названию только
при условии, что «богемна рапсодия» понимается как эпическая песнь о хотя бы
гипотетическом достижении свободы посредством творчества как единственного
средства, позволяющего преодолеть смерть, и посредством смерти как окончательного
способа желанного освобождения от обязанностей и необходимости, настойчиво и
безапелляционно диктующихся жизнью.
Ключевые слова: Олесь Ульяненко, телесно-миметический метод, смерть, жизнь,
свобода.
Shteinbuk F. Doctor of Philology, professor
Comenius University in Bratislava, Bratislava, Slovensko
THE BOHEMIAN RAPSODY» IN THE NAME
OF FREEDOM IN THE SAME NOVEL BY OLES ULIANENKO
The article is dedicated to “The Bohemian Rapsody”, one of the earliest novels by Oles
Ulianenko. The article suggests an alternative, in comparison to traditional ones, variant of
the theoretical literary analysis grounded on the principles of the corporal-mimetic method to
interpret works of fiction. The article reports the results of the study the conclusion of which is
that the writer’s novel responds to its title “The Bohemian Rapsody” only on condition that it is
understood as an epic song about achieving freedom, at least hypothetically, by means of art as
the single way to overcome death where death is considered to be the ultimate way to get a welcome exemption from obligations and needs which are persistent categorical life enforcement.
Key words: Oles Ulianenko, corporal-mimetic method, death, life, freedom.

11

УДК 821.521
Кобелянська О., канд. філол. наук, асистент
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ
ЯПОНСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ ХАРАКТЕР
У ДЗЕРКАЛІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
(ПРОЗА)
На матеріалі науково-популярних, публіцистичних та літературно-художніх
прозових творів японських письменників VIII-XX ст. робиться спроба виділити й
охарактеризувати головні особливості національного жіночого менталітету, а також
окреслити й описати специфічні риси характеру, притаманні японським жінкам.
Ключові слова: японська жінка, японський жіночий менталітет, японський жіночий
характер, японська художня проза.
Пропонуємо увазі шанувальників японської літератури другу статтю за результатами
запланованого нами трикомпонентного наукового дослідження японського жіночого
характеру на матеріалі класичної японської поезії, прози та драматургії. Зацікавившись
свого часу дослідженням проблем, пов’язаних зі специфікою японського національного
менталітету1, ми мимоволі повторили помилку, яку робить багато хто з дослідників цієї
проблематики як у самій Японії, так і за її межами. А саме – узагальнили і приписали
всім без винятку японцям особливості менталітету і характеру, притаманні передусім
японським чоловікам, ігноруючи при цьому суттєві гендерні відмінності, тобто фактично
не враховуючи специфіку світосприйняття, мислення та поведінки японських жінок2.
В одній зі своїх попередніх публікацій ми вже зауважували, що такого роду наукових
досліджень останнім часом з’явилося дуже багато. Взагалі, не буде занадто категоричною
заява про те, що у другій половині XX ст. менталітет жодного народу світу не привертав
до себе такої прискіпливої уваги з боку фахівців, як національний менталітет японців.
Написані десятки монографій, сотні (якщо не тисячі) наукових статей, проте ще й досі
серед численних антропологів, етнографів, культурологів, психологів точаться палкі
дискусії про те, що ж зрештою приховується під феноменом, яким є так звана «японська
душа»?
У своїй першій статті із запланованого нами комплексного дослідження японського
жіночого характеру на матеріалі класичної японської літератури, а саме – на аналізі
поетичних творів жанрів танка і хайку, ми зробили спробу визначити й описати
віддзеркалені в поезії IV-XX ст. особливості менталітету та типові риси характеру,
притаманні японським жінкам відповідної історичної доби [див.: 1, 2017]. Як
ілюстративний матеріал для першого етапу дослідження нами були широко залучені
поетичні твори таких відомих японських поетес, як Сотохоші-но Ірацуме (V ст.), Ісе
Кобелянська О.І. Японський національний менталітет // Лінгвокраїнознавство Японії. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 586-614.
2
Слід зазначити, що гендерні відмінності між японськими чоловіками та жінками настільки
суттєві, що проявляються навіть у мові [див. про це: 5; 6 (гл. 8); 7].
© Кобелянська О., 2019
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(877-938), Чійо-ні (1703-1775), Йосано Акіко (1878-1942) та ін. А тому головну мету
даного етапу дослідження ми вбачаємо в тому, щоб, ґрунтуючись на матеріалі вже не
поетичних, а виключно прозових літературних творів (як художніх, так і публіцистичних),
підтвердити чи, можливо, заперечити об’єктивність виявлених нами раніше і певною
мірою вже описаних рис національного японського жіночого характеру.
Першими зарубіжними фахівцями, які спробували описати японський жіночий
характер, були відомий американський журналіст, письменник та публіцист Лафкадіо
Хьорн (Lafcadio Hearn, 1850-1904), автор багатьох цікавих науково-популярних праць
про тогочасну Японію та японців, зокрема:
- «Проблиски незнайомої Японії» («Glimpses of Unfamiliar Japan», 1894);
- «Зі сходу: поклоніння та дослідження в новій Японії» («Out of the East: Reveries and
Studies in New Japan», 1895);
- «Кокоро: натяки та відлуння японського внутрішнього життя» («Kokoro: Hints and
Echoes of Japanese Inner Life», 1896);
- «Жнива на полях Будди: дослідження руки та душі на Далекому Сході», («Gleanings
in Buddha-Fields: Studies of Hand and Soul in the Far East», 1897);
- «Экзотика и ретроспектива» («Exotics and Retrospectives», 1898);
- «Японія: спроба інтерпретації» («Japan: An Attempt at Interpretation», 1904) та ін.,
а також не менш відома американська дослідниця – культуролог, антрополог, етнограф,
етнопсихолог, професор Колумбійського університету Рут Бенедікт (Ruth Benedict, 18871948), яка присвятила дослідженню япон-ського національного менталітету книгу під
назвою «Хризантема і меч. Моделі японської культури» («The Chrysanthemum and the
Sword, Palterns of Japanese Culture», 1946).
Якщо Лафкадіо Хьорн, який у своїх численних працях наводить чимало цікавих і
часто доволі влучних спостережень щодо особливостей національного менталітету,
світосприйняття та характеру японців, усе ж таки дивився на Японію крізь призму
власної безмежної закоханості в цю країну і її народ3, то Рут Бенедікт вдалося не лише
окреслити, але й неупереджено та об’єктивно описати головні особливості японського
національного менталітету і характеру, відобразивши їх у вигляді цілісної комплексної
системи, ґрунтуючись при цьому виключно на матеріалі художньої японської літератури,
оскільки сама дослідниця з різних причин жодного разу в житті не мала можливості
відвідати цю країну.
Серед виокремлених та описаних у зазначеній праці Рут Бенедікт головних рис
японського національного характеру до жіночих ми віднесли свого часу лише чотири:
Он (恩 – досл.: «послуга», «люб’язність», «ласка»; «обов’язок віддяки»), яке
тлумачиться дослідницею як «обов’язок, що включає всі борги людини – від найбільшого
до найменшого» [3, 131].
Ось як, наприклад, описував у листі до свого друга Лафкадіо Хьорн Японію, яка стала його
другою батьківщиною, і в землі якої він був похований: «Я засліплений красою Японії. Найбільше
в цій країні мені подобається її народ, його щирість і простота. Це схоже на рай! Напевно, у
всьому світі неможливо знайти більш чистого, нехитрого і чарівного народу. Немає жодної книги
про Японію, яка змогла б передати цю магію японського народу. В Японії я закохався фактично в
усе: в японських богів, звичаї і традиції, японське кімоно, японські пісні, оселі, вірування і навіть у
слабкості японців. …Я хотів би тут жити, жити заради цього найулюбленішого мною народу, не
думаючи про якісь особисті вигоди. І я збираюся пустити тут коріння» [4, ЕР].

3

13

Джічьо (自重 – досл.: «обачність», «обачливість», «обережність») – риса
японського національного характеру, яка, за визначенням Рут Бенедікт, має тісний
корелятивний зв’язок з поняттями «самоповага», «достоїнство», «почуття власної
гідності» тощо [Там само, 205].
Хаджі (恥 – досл.: «сором», «ганьба», «безчестя») – негативне почуття,
що виникає в результаті «промахів у дотриманні зовнішніх ознак гарної поведінки,
порушенні балансу обов’язків чи невмінні передбачати можливі наслідки». «Сором, –
кажуть японці, – джерело чесноти». Чутлива до нього людина завжди буде дотримуватися
всіх правил гарної поведінки. Слова «сором’язлива людина» інколи тлумачаться ними як
«доброчесна людина», а інколи – як «людина честі» [Там само, 205].
Шюйо (修養－досл.: «культурність», «вихованість»; «розвиток»; «шюйосуру» – «виховувати себе») – розуміється японцями як «самодисципліна». Ця якість,
що дозволяє японцям «відчути смак повнокровного життя», формується за допомогою
духовного тренінгу [Там само, 205].
Що ж стосується дзьоґе (上下 - досл.: «низи і верхи») – усвідомлення і беззастережне
прийняття традиційних ієрархічних стосунків, то ця якість характерна для японських
жінок головним чином у межах системи родинних стосунків, як, до речі, значною мірою
і таке почуття, як он1 [1, 120-123].
Про другорядну роль жінки в системі родинних зв’язків свідчить навіть японський
фольклор. Зокрема, це простежується в одному з епізодів, описаних в історикоміфологічному літописі «Коджікі» (яп.: 古事記 - «Записи давніх діянь», 712 р.):
«Отут бог Ідзанаґі-но мікото вимовив:
Якщо так, я і ти, обійшовши навколо цього небесного стовпа, з’єднаємося у
шлюбі, – так вимовив.
Так умовившись, відразу [сказав]:
Ти праворуч назустріч обходь, а я ліворуч назустріч обійду, – вимовив.
І коли, домовившись, стали обходити, богиня Ідзанамі-но мікото, першою:
Воістину, прекрасний юнак! – сказала.
А після неї бог Ідзанаґі-но мікото:
Воістину, прекрасна дівчина! – сказав.
І після того, як кожний сказав, [бог Ідзанаґі] своїй молодшій сестрі сповістив:
- Недобре жінці говорити першою, – так сповістив.
І все-таки почали [вони] шлюбну справу, і дитя, що народили, [було] дитя-п’явка. Це
дитя посадили [вони] в очеретяний човен і пустили плисти» [18, 120].
Як зазначає з цього приводу В.Л. Пирогов у статті «Японські прислів’я та приказки»:
«Традиційно японські жінки відігравали другорядну й пасивну роль у сімейних
стосунках, розраховуючи на захист і заступництво з боку чоловіків, що відображено у
відповідних прислів’ях:
– ⏨ࡣᯇࠊዪࡣ⸨ (Otoko wa matsu, onna wa fuji) – «Чоловік – смерека, жінка – гліцинія»;
У сучасних дослідженнях термін «он» (ᜠ) часто замінюють терміном «ґірі» (⩏⌮ - досл.:
«почуття обов’язку», «обов’язок»). Нині їх фактично вважають синонімічними, оскільки вони
характеризують те саме поняття, хоча частина дослідників частіше трактує ґірі вужче – лише як
«обов’язок віддячити за щось зроблене для тебе», тобто власне борг.
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– ዪࡣ୕⏺ᐙ࡞ࡋ (Onna wa sangai ni ie nashi) – «Жінка у трьох світах не має
[власного] будинку» [17, 51].
Безсумнівно, протягом часу японський жіночий характер еволюціонував, набуваючи
нових рис і позбуваючись деяких старих. Зокрема, у давні часи японським жінкам були
притаманні такі риси характеру, як
забобонність,
богобоязливість,
ретельне приховування любовних почуттів та емоцій,
страх розголосу тощо, які для жінок сучасної Японії майже не властиві чи
властиві у значно меншій мірі.
А тепер наведемо низку цитат із літературно-художніх та публіцистичних творів, які
підтверджують чи, навпаки, спростовують або ж певною мірою корегують ті чи інші
риси японського жіночого характеру, які раніше були виділені і проілюстровані нами
прикладами з японської класичної поезії жанрів танка і хайку [див.: 1]. Але передусім
зазначимо, що, виділяючи типові риси японського жіночого характеру, ми все одно в
цьому випадку значною мірою узагальнюємо образ японської жінки. Адже в усі часи
жіночий характер безумовно залежав і обумовлювався походженням, соціальним станом
особи жіночої статі, її віком, матеріальними статками сім’ї, посадою чоловіка тощо. Те,
що дозволялося богиням чи аристократкам, часто було табу для пересічних японок, як
і навпаки. Згадаймо у цьому зв’язку комічну сцену з синтоїстською богинею на ім’я
Аме-но-удзуме-но мікото з історико-міфологічного літопису «Коджікі» («Записи давніх
діянь», 710 р.):
«Аме-но-удзуме-но мікото – Небесна Богиня Відважна, рукава підв’язавши лозою
кадзура з небесної гори Каґуяма, із небесної лози сасакі сітку зробивши, листки саса
з небесної гори Каґуяма пучками зв’язавши, порожній казан у дверей Небесного
Скелястого Грота перекинувши, ногами з гуркотом гупаючи [по ньому], у священну
одержимість прийшла і, виваливши груди, шнурки спідниці до свого таємного місця
розпустила… Отут Рівнина Високого Неба ходуном заходила – усі вісімсот міріад богів
вибухнули реготом» [8, 137].
Не менш красномовним у цьому сенсі є також розділ «Спокійні, правильні жінки»
(дан № 21) із відомого твору жанру дзуйхіцу2 японської письменниці Сей-Шьонаґон
«Макура-но соші» («Записки в узголів’ї», XI ст.), головними героїнями якого були саме
представниці тогочасної аристократії:
«Я ненавиджу жінок, які не мріють про майбутнє, а намагаються лише зберегти
своє теперішнє маленьке щастя. Як би хотілося мені, щоб кожна з молодих дівчат мала
мрію, щоб кожна з них побувала в палаці хоча б деякий час, відчула справжнє життя.
2
Дзуйхіцу (яп..: 㝶➹, досл.: “услід за пензлем”) – оригінальний прозовий есеїстичний жанр
середньовічної Японії, особливістю якого була повна свобода письма автора, без будь-якого
заздалегідь складеного сюжету чи плану, тобто вільне “слідування пензлю”, коли автор записував у
окремих, не пов’язаних єдиним стилем, темою та сюжетом розділах (данах) особисті переживання,
власні філософські сентенції, пікантні спостереження з придворного життя тощо. Класичними
прикладами жанру дзуйхіцу вважаються “Макура-но соші” (“Записки в узголів’ї”) Сей-Шьонаґон,
“Ходжьокі” (“Нотатки з келії”) Камо-но Чьомея, “Цуредзуреґуса” (“Нотатки знічев’я”) Кенко-хоші
[12, 466].
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Мені також не подобається, коли люди говорять неправду про придворних дам, особливо
прикро, коли це роблять чоловіки. Адже придворним дамам не заборонено зустрічатися
з різними людьми, насамперед високого рангу, наприклад, вельможами, фрейлінами,
придворними особами четвертого, п’ятого, шостого рангів. До того ж, придворна дама
мусить спілкуватись і з іншими людьми – низького звання: служницями, що прибувають
до двору з дому хазяйки, навіть зі служницями, які прибирають нечистоти. Чоловіки
зазвичай не повинні розмовляти з такого роду челяддю, а от нам цього не уникнути.
Коли ж дівчина виходить заміж, то всі нібито радіють, але в глибині душі думають, що
вже не буде дівчина такою чистою, як раніше. Проте, як радіє чоловік, коли дружину
посилають на свято «Камо»1 від імені імператора. Але ж є жінки, які покидають
службу при дворі і насолоджуються сімейним щастям. Проте така жінка завжди вміє
тримати себе перед людьми і пізніше. Наприклад, на свято «П’яти танцівниць»2, коли
всі правителі провінцій посилають своїх дочок до палацу, така придворна дама гідно
тримає себе. А це, погодьтесь, дуже приємно» [9, 41-42].
Надзвичайно цінний матеріал для виявлення особливостей менталітету і специфічних
рис японського жіночого характеру містять численні щоденники (日記 - «ніккі») доби
Хейан (794-1185), більшість яких були написані саме жінками. Наведемо лише два
характерні приклади, перший з яких ілюструє такі риси жіночого характеру, як шюйо
(修養 - «культурність», «вихованість»), дзьоґе (上下- «усвідомлення й беззастережне
прийняття традиційних ієрархіч-них стосунків»), а також «страх розголосу» інформації
про будь-які вчинки, що виходять за межі загальноприйнятих суспільних правил, а
другий – ставлення японських жінок до краси оточуючої природи.
Відомо, що тривалий час у середньовічній Японії ієрогліфічне письмо було для жінок
під забороною. Ті, хто його знав, мусили ретельно приховувати своє вміння читати та
писати ієрогліфи. Канджі в ті часи так і називалися «отоко-но моджі», тобто «чоловіче
письмо», тоді як знаки кани – силабічного алфавіту, який дозволялось опановувати
японським жінкам, мав назву «онна-но моджі» – «жіноче письмо». Ось що пише про
це відома письменниця Мурасакі Шікібу у своєму щоденнику «Мурасакі Шікібу ніккі»:
«Навіть служанкам у власній оселі я соромилась показати свої знання. А вже при
дворі – тим більше! Коли мій брат, діловод церемоніального відомства, ще був хлопчиком
і навчався читанню, я пристосувалася слухати його. Місця, на яких він спотикався чи
забував, я пам’ятала напрочуд добре, і батько, який віддавав книгам усю свою душу,
постійно досадував: “Як прикро! Була б ти хлопчиком!” …Коли ж государиня попросила
мене прочитати дещо з віршів Бо Цзюї3 – вона прагнула дізнатися якомога більше про
такі речі – для того, щоб уникнути зайвих очей, ми вибрали час, коли довкіл нас нікого
Свято Камо – синтоїстський храм Камо влаштовував храмове свято двічі на рік – у четвертий та
одинадцятий місяці року. Свято відзначалося дуже пишно, у присутності великої кількості глядачів.
Із палацу вирушала урочиста хода на чолі з імператорським послом, яка прямувала столицею у напрямку храму, де відбувалося головне церемоніальне дійство.
2
Свято П’яти танцівниць (яп.: Ґосечі) – давній ритуальний танець у виконанні п’яти кращих
танцівниць, який виконувався з нагоди щорічної церемонії першого куштування рису нового врожаю.
1

Бо Цзюї (кит.: ⓑᒃ᫆, 772-846) – відомий китайський поет доби Тан дуже популярний в
середньовічній Японії.
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не було, і, починаючи з літа позаминулого року, я потай читала їй два сувої балад, хоч
і не можу сказати, що занадто вправна в цьому. Государиня теж приховувала наші
заняття» [10, 126].
А ось цитата із щоденника поетеси Ідзумі Шікібу (978-1030), яка пише в ньому про
себе у третій особі:
«Тієї ночі лив дощ, лив набагато дошкульніше, ніж завжди, і здавалося, жодного
листка не мало залишитися на гілках дерев. Пані прокинулась і прошепотіла: “Немов
ліхтар під вітром...”. Напевно, усе листя вже облетіло. Який сором, що вчора вони так
і не сходили помилуватися ним! – подумала вона і вже до ранку не могла заснути» [11,
430].
Так щиро жалкувати, соромитися й «до ранку вже не могти заснути» через листя, що
облетіло від дощу, була спроможна лише японка – представниця унікальної нації, яка, за
словами Т.П. Григор’євої, «розвинула в собі здатність бачити в природі живу душу», яка
іноді «більше піклувались про природу, ніж про людину». Як закономірний результат
японська нація почала усвідомлювати себе органічною часткою природи, а природу –
органічною часткою самої себе, оскільки «відібрати в японців природу – означає
відібрати в них мову, спосіб мислення, форму існування” [15, 163-164].
Лише японка (вже наша сучасниця) могла відчути те, що відчула при погляді на
пелюстку квітки, замуровану в скляну кулю, героїня оповідання Ясуші Іноуе (1907-1991)
«Мисливська рушниця» (яп.: 猟銃 – «Рьоджю»):
«Пам’ятаю, в дитинстві під час одного з храмових свят у місті Нішіномія
хтось подарував мені скляну кулю, в середині якої була замурована червона пелюстка.
Стискаючи в руці подарунок, я гірко заплакала і втекла. Тоді ніхто не зрозумів, чому
я так несподівано розплакалась. А я подумала про замуровану в холодному склі, немов
розп’яту, пелюстку, яку вже не поверне до життя ні наступна весна, ні осінь; мені
стало так шкода її, і я не змогла стримати сліз» [16, 242-243].
Досить оригінальні зауваження щодо певних особливостей менталітету та поведінки
японських жінок, а також цікаві спостереження психологічного характеру можна зустріти
у відомому творі жанру дзуйхіцу «Нотатки знічев’я» (яп.: 徒然草- «Цуредзуреґуса»,
XIV ст.) письменника Кенко-хоші (Йошіда Кенко, 1283-1350). Проте, беручи до уваги
його спостереження, слід пам’ятати, що зроблені вони були не жінкою як у попередніх
випадках, а чоловіком, і до того ж – буддійським ченцем-відлюдником. Так, у 9-му дані
свого твору Кенко-хоші пише:
«Найбільше вражає чоловіка, який дивиться на жінку, краса її волосся. Що ж до
манери говорити, то за нею можна визначити статус і життєві погляди, навіть коли
самої жінки не видно за ширмою. Найзвичайніші дії жінки можуть іноді схвилювати
серце. Самі жінки в полоні коханн втрачають сон, проте стійко витримують будь-які
незручності й тамують біль…
Напевно, тому є повір’я, що навіть могутнього слона можна зв’язати мотузкою,
сплетеною із жіночого волосся; і що олень обов’язково прибігає на поклик свистка,
вирізаного з дерев’яного жіночого взуття. Саме від такого безуму ми повинні захищати
себе й бути особливо обережними щодо цього» [13, 30].
А в дані під номером 107 читаємо:
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«Здавалося б, жінки, якщо вони так бентежать чоловіків, мають бути взірцем
чеснот, вартими захвату, та насправді усі вони доволі обмежені. Їхня самозакоханість
глибока, жадоба не знає меж, а здорового глузду, знань про природу речей – катма.
Жіночі серця непостійні, тож їм легко збитися на манівці, а мова непевна: спитай щось
просте – не зможуть до ладу відповісти. Можна було б вважати, що це від глибокої
задумливості, але ж вони схильні виплескувати найнікчемніші речі, навіть коли їх не
питають. Гадають, що плетивом інтриг жінки перевершують чоловічу мудрість, та
вони не помічають, як легко викрити їхні хитрощі. Жіноча стать безсоромна у своїй
обмеженості; прикро, що догоджання їй підносять за чесноту. То з якого ж дива ми
маємо ніяковіти перед жінками? Коли й трапляється серед них мудра, то їй зазвичай
бракує принадної чарівності і теплоти. Лише в полоні ілюзій потрапивши під владу
жіночих чар, чоловік вважатиме жінку й милою, і дотепною» [13, 172].
Як видно із наведеної нами цитати, судження, а відповідно і ставлення до жінок у XIV
ст., принаймні серед представників тогочасного духовенства, було доволі критичним.
Жінки як і раніше були відсторонені від будь-яких освітніх закладів за винятком хіба що
храмових початкових шкіл (яп.: 寺子屋 - теракоя). Але навіть у цих 2-3-річних школах
кількість осіб жіночої статі серед учнів не перевищувала 10-15%. Переважно це були
дівчатка – вихідці із сільських родин, які відвідували храмові школи лише в зимові місяці
після закінчення польових робіт. Що ж стосується жіночої освіти у великих і маленьких
містах, то навіть за доби Токуґава (доба Едо, 1603-1868) дівчата вчилися переважно
вдома, а система їхньої освіти зводилась до чотирьох головних засад:
1. Знайомство з конфуціанськими книгами моралі:
а) «Джьокай» (“Мораль для жінок”, яка була написана невідомим автором ще за доби
Хейан);
б) “Онна дайґаку” (“Жіночі університети”, автором якої вважається Кайбара Екікен) – книга моралі для жінок, створена на початку ХVII ст. Якщо зазначені в цій книзі моральні настанови жінка порушувала, це давало підстави чоловікові розлучитися зі
своєю дружиною. Зокрема йшлося про такі провини тогочасних жінок:
а) непокора батькам чоловіка;
б) неспроможність народжувати дітей;
в) хтивість (похітливість);
г) постійні ревнощі;
д) постійна (хронічна) хворобливість;
е) балакучість;
є) злодійкуватість (крадіжка грошей, родинного майна тощо).
2. Знання і дотримування місцевих звичаїв, кланових обрядів, релігійних ритуалів
(одяг, страви, поведінка тощо).
3. Уміння шити, якому навчалися в спеціальних школах шиття (яп.: お針や - охарія),
де дівчат учили також етикету.
4. Практика тимчасового служіння в аристократичних родинах, обіймання протягом
певного часу посад помічниці або фрейліни при імператорському дворі і т. ін.. Головною
метою при цьому було досконале оволодіння правилами соціального етикету, уміння
проводити різноманітні святкові та релігійні церемонії тощо) [14, 176].
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Своєрідним апогеєм опису японського жіночого характеру доби Едо стала творчість
письменника Іхари Сайкаку (1642-1693), насамперед збірка нарисів «П’ять жінок, що
віддалися коханню» (яп.: 好色五人女 - «Кошьоку ґо-нін онна», 1686 р.) та «Історія
любовних пригод самотньої жінки» (яп.: 好色一代女 - «Кошьоку ічідай онна», 1686 р.).
Проте цитувати ці твори немає жодного сенсу, оскільки характер своїх героїнь автор
розкриває шляхом детального опису їхнього життя, різних вчинків, інтимних стосунків
з чоловіками тощо. Тобто особливості жіночих характерів розкриваються поступово –
протягом усієї сюжетної лінії твору без будь-яких авторських моралізувань чи
менторських зауважень з боку автора. Усі описані в новелах історії кохання закінчуються
трагічно, оскільки письменник прагне показати, що будь-яка життєва ситуація, в якій
опиняється тогочасна жінка, котра не цурається відвертого прояву своїх почуттів,
зрештою призводить до загибелі не тільки її самої, але й її коханого.
Що ж стосується «Історії любовних пригод самотньої жінки», то в цьому випадку
Іхара Сайкаку малює типовий образ кмітливої, заповзятої, честолюбної і водночас
чуттєвої мешканки «веселих кварталів», яка поступово, проте цілком закономірно
опускається з верхніх щаблів тогочасного суспільства до самих низів, демонструючи
таким чином типову жіночу долю, зумовлену відповідни-ми суспільними законами,
традиціями та звичаями тієї історичної доби.
Кардинально змінювався характер японської жінки, коли вона виходила заміж, що
також досить яскраво віддзеркалила як класична художня література доби середньовіччя,
так і сучасна японська література. На перше місце серед усіх можливих рис японського
жіночого характеру у цьому випадку виходять такі моральні принципи, як он (恩) і дзьоґе
(上下), характерні передусім для системи родинних стосунків.
Прикладів із японської художньої літератури, що свідчать про такі типові риси
характеру японських заміжніх жінок, як «подружня вірність», «емоційна стриманість»,
«прагнення знаходитися в тіні свого чоловіка» (і при цьому вміло і підспудно керувати
як самим, так і всіма сімейними справами) можна навести безліч. Обмежимося лише
кількома цитатами, зокрема з відомого оповідання «Патріотизм» Мішіми Юкіо, коли
вірна дружина йде з життя услід за своїм чоловіком, змушеним через низку обставин
зробити собі харакірі:
«Перш ніж лягти в постіль, поручик поклав собі на коліна оголену шаблю й вимовив
перед Рейко невеличку промову. Дружина офіцера, сказав він, повинна завжди бути
готовою до того, що її чоловік загине. Можливо, це відбудеться післязавтра. „Чи не
злякаєшся ти, коли прийде фатальний день?“ – запитав він. Рейко піднялася, відчинила
шухляду шафи й дістала найдорогоцінніше зі свого приданого – кинджал, який подарувала
їй мати. Як і чоловік, вона мовчки поклала оголений клинок собі на коліна. Таким чином
між молодятами був укладений безмовний договір, і поручик ніколи більше не сумнівався
у своїй молодій дружині... Стосунки подружжя ґрунтувалися на глибокій моральній
основі – адже закон, установлений імператором, говорив: „Чоловік і дружина повинні
жити у повній гармонії“. Рейко ніколи й ні в чому не перечила чоловікові, жодного разу
не виникло в поручика приводу бути нею незадоволе-ним…
Молода жінка не коливалась ані секунди. Вона подумала, що страждання, яке
відгородило її від чоловіка, незабаром стане і її надбанням, що мить поєднання з коханим
близька, і в її серці була тільки радість… Рейко приставила кинджал до горла й надавила.
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Рана вийшла зовсім дрібною. Голову охопив жар, затряслися руки. Вона різко рвонула
клинок убік. У рот зсередини заюшило щось гаряче, все перед очами почервонило – це з
рани вдарив струмінь крові. Рейко зібрала всі сили й устромила кинджал у горло по саму
рукоять» [19, 377-378; 394].
А ось яскраве літературне свідчення про емоційну стриманість японської жінки, що
декілька днів тому поховала свого сина і прийшла повідомити про це професорові, який
завжди виділяв її сина – талановитого і надзвичайно здібного до науки студента – серед
багатьох інших. Йдеться про оповідання Акутаґави Рюноске «Хусточка»:
«За цією розмовою професор запримітив дивну річ: ані з поведінки, ані з вигляду
гості не було помітно, що вона розповідає про смерть сина. В очах – ні сльозинки, голос –
спокійнісінький, у куточках рота навіть притаїлася усмішка. А тому кожному, якби
той не слухав її оповіді, а лише дивився на обличчя, напевне, могло б здатися, що жінка
розповідає про щось буденне, звичне. Професор не міг надивуватись… Не міг збагнути,
як це жінка не плаче. Услід за першим відкриттям прийшло друге… Якось ненароком із
руки професора вислизнуло корейське віяло і впало на підлогу. Розмова, ясна річ, не була
такою вже невідкладною, щоб не допустити перерви на хвильку. Отже, нахилившись
вперед, професор сягнув рукою до підлоги. Віяло лежало якраз під столиком поблизу
жінчиних ніг у білих табі1. Звернувши погляд униз, професор раптом помітив жінчині
коліна й руки, що тримали хусточку. Певна річ, у тому ще не було жодного відкриття.
Але тут же професор завважив, що жінчині руки шалено тремтять, а гостя, аби
глушити свої почуття, так цупко стискає хусточку, що та замалим не розривається.
Нарешті, він запримітив, що гаптованим краєм зім’ятої шовкової хусточки між
тендітними пальцями наче легіт ворушить. Обличчя гості усміхалося, а насправді всім
тілом вона плакала. [20, 201-202].
І останній приклад, який ми хочемо навести, свідчить про справжню роль сучасної
японської жінки на ім’я Ясуе у її стосунках зі своїм чоловіком Нобутаке, який сприймає
поведінку дружини, як щось закономірне і цілком звичне. Мається на увазі оповідання
Такубо Хідео (1928-2001) «Дерев’яне весілля», у якому жінка, залишаючись у тіні свого
чоловіка, фактично керує не лише сімейними, але й усіма бізнесовими справами:
«Сам і пальцем не поворухне, проте поводиться так, ніби на ньому все тримається.
Причому з такою непохитною впевненістю, що здавалось, він і справді так вважає.
Що у фірмі, що в сім’ї. У фірмі Нобутаке тепер ніс лише юридичну відповідальність,
а взагалі усім заправляла Ясуе… Однак Ясуе ніколи не демонструвала цього і всіляко
підкреслювала верховенство чоловіка. Нобу-таке зі свого боку, ніби ні про що не
здогадуючись, спокійно сприймав такий стан справ, і сторонні, зазвичай, усьому вірили.
Навіть він (зять. - О.К.) сам іноді раптом замислювався: а що, як Нобутаке тільки
прикидається, що ні на що не здатний, а насправді і Ясуе, і він лише виконують його
волю?» [21, 354-355].
Як це добре видно навіть із такого стислого огляду японської художньої літератури,
прозові твори різних жанрів набагато детальніше і конкретніше, ніж поезія, ілюструють
специфічні риси характеру японських жінок. Але остаточні висновки щодо цього ми
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Табі – білі полотняні шкарпетки з окремим відділом для великого пальця.

плануємо зробити вже після відповідного аналізу японських драматичних творів – п’єс
із репертуару театрів Но, Кабукі, Бунраку, а також п’єс сучасних японських драматургів.
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ЯПОНСКИЙ ЖЕНСКИЙ ХАРАКТЕР В ЗЕРКАЛЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ (ПРОЗА)
На материале научно-популярных, публицистических и литературно-художественных прозаических произведений японских писателей VIII-XX вв. осуществляется попытка выделить и охарактеризовать главные особенности национального женского менталитета, а также определить и описать специфические черты характера, присущие
японским женщинам.
Ключевые слова: японская женщина, японский женский менталитет, японский
женский характер, японская художественная проза.
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THE JAPANESE FEMALE CHARACTER REFLECTED THROUGH THE
PRISM OF THE NATIONAL LITERATURE (PROSE)
In this article we made an attempt to identify and characterize the main features of the
national female mentality, to identify and describe the specific personality traits of Japanese
women based on the material of popular scientific, journalistic and literary prose works of
Japanese writers of VIII-XX centuries.
Keywords: Japanese woman, Japanese female mentality, Japanese character, Japanese
prose.
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ПОЭТ И ВРЕМЯ: ТВОРЧЕСКИЙ МИР ДМИТРИЯ БУРАГО
Киев, конец июня, 2019 год. Перед началом одной из самых масштабных на территории
СНГ филологических конференций, посвященных памяти ее основателя – профессора
Сергея Бураго проходит выставка-продажа книг украинских русскоязычных поэтов. Это
книги современных украинских поэтов: Игоря Лапинского, Леси Тышевской, Владимира
Васильева, Николая Бельченко, Дмитрия Бураго и многих других, изданные в последнее
время в Киеве, Харькове, Санкт-Петербурге. Рука невольно тянется к сборникам Дмитрия
Бураго. Это наш коллега – кандидат филологических наук, любимый преподаватель
литературы студентов Киевского национального педагогического университета имени
М.П. Драгоманова. И вместе с тем, автор поэтических книг: «Эхо мёртвого города»,
«Здесь», «Поздние времена», «Шум словаря», «Спичечный поезд», «Киевский сбор»,
«Снеговик», член Национального союза писателей Украины, лауреат литературной
премии имени Леонида Вышеславского, Международной премии имени Арсения и
Андрея Тарковских. Издатель современной научной и художественной литературы,
редактор художественных журналов «Collegium» и «Соты», организатор ежегодной
международной конференции «Язык и культура» имени Сергея Бураго. Словом,
личность, без которой сложно представить литературно-культурное пространство
нашего древнего, мистичного, и в тоже время современного Киева.
Каждый из перечисленных авторов строит свой поэтический храм, где нашлось
место и эллинским, и христианским, и постмодернистским ценностям. Строит его
и Дмитрий Бураго. Раскрываем его сборник «Поздние времена». Этот сборник, как и
другие произведения Д. Бураго характеризует особая поэтическая индивидуальность,
неожиданные метафоры и парадоксальные сравнения. В «Поздних временах» в
едином поэтическом потоке соединяются и напряженно-откровенная лиричность,
исповедальность и реминистенции, мифологемы всех времен и народов и острая жажда
общения с читателем: другом, собеседником, критиком, современником.
Современность, по мнению Д. Бураго, это ускользающая от нас сиюминутность
пространства. Вот как он пишет об этом в стихотворении «Время»:
Меру
времени не объяснить часами.
Календари – лукавое оправданье.
Время – это почти цунами,
возникающее в сознаньи.
Время – это дефис, ресница.
Млечный путь, простроченный на ладони,
Птица,
чья тень тянется к горизонту,
словно клинок к разгадке.
© Клеофастова Т.В., Перегинец О.Т., 2019
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Чёрные воды Понта
с солнцем играют в прятки.
Время, когда наощупь перебираешь слово,
трепетно произносишь – и упускаешь снова.
Поэты всегда живут своей эпохой, главным лирическим героем поэзии они делают
современность и современника: «Собеседник – вот кто мне нужен в новом веке – не
в золотом, не в серебряном, а в нынешнем, когда жизнь стала важнее литературы», –
утверждают поэты, наши с вами современники» [1]. Не мы ли те собеседники, которых
поэты ждут и на берегах Дуная, Невы и на берегах Днепра? И не нам ли, как пишет
Д. Бураго, весь мир и все окружающие его созвездья преподнесены на один миг – миг
нашей жизни.
Художественный космос поэзии Д.С. Бураго рождается из трёх стихий: стихии
многомиллионного мегаполиса, истории, которая навсегда поселилась в его древних
куполах, крестах, колоколах и величавого Днепра – Славутича, в котором отражаются и
город и его история. Особенно показателен в этом отношении сборник «Киевский сбор»
(2011), в котором древняя архитектура города, его урбанистические ритмы, изумрудные
днепровские плавни и высокие кручи, речные и городские пейзажи, объединяются
могучим молитвенным звоном Лаврского колокола. Колокольня Киево-Печерской Лавры
противостоит сокрушительным ветрам истории, не всегда милостливой к Киеву.
Это своеобразие Киева с особой литературно-образной метафоричностью передано
в стихотворении «Колокол». Стихотворение написано не только коренным киевлянином,
но поэтом, в сердце которого горит нежный огонь любви к родному, понятному, и вместе
с тем такому мистическому городу.
Колокол
Начинается город с верлибра, начинается Киев с дождя.
И ещё Оболонь не охрипла, и Подол не молчит уходя.
Начинается город со звука, начинается осень с нуля.
Что по Павловской метит разлука? Что молчат с высоты тополя?
Что на дальних баянах-заборах ветер в пестрой накидке садов
начинает из скрипа и сора выводить в первый ряд голосов?
Из пугливого ропота листьев, из нестройных порядков жилищ
бьются ставни, и выхода ищет сквозняков потайной пересвист.
Перевёртыш, простыш, тише будешь,
если дальше и дольше бежать
из соседского детства Иуды в молчаливую ложь-благодать.
Но взлетают шумы мостовые, собирая обратно круги,
где базары гудят разбитные, вознося над собой пироги,
где трамвайные альты и скрипки, контрабасы бетонных цехов,
где гудят изложений ошибки и скребутся обрывки стихов.
И круги замыкая всё уже, всё настойчивей слух теребя,
под прохожими шлёпают лужи из каштанового октября.
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Даже те, что почти неречивы, что вообще не способны на звук,
полушепотом, речитативом возвращаются из разлук,
моросят из обид, обещаний, изо всех недосказанных зол.
Ах, как лают дворняги-мещане, сторожа от молчанья Подол!
И затягивая пояс туже, собирая звук в скорлупу,
Лаврский колокол голову кружит разгулявшемуся Днепру.
На художественных просторах сборника «Киевский сбор» идёт творческий диалог
поэта с родным Городом и родным Днепром, где все участники диалога осознают своё
«единенье как свершившееся колдовство, немыслимое тайное родство».
Наиболее ярко это родство ощущается в стихотворении «Киев», в котором переплетаются и седая старина и новь 21 столетия. В мистическом пространсве Города соединяются воедино и древнерусская река Лыбидь и старинная церковь София Киевская, а
рядом с ними станции метро, банкоматы и другие атрибуты XXI века:
Дребезжащий мегаполис
ищет воли в забытьи,
а в кувшиночном раздолье
бродит церковь по воде.
За стенами городскими
С непокрытой головой:
– Ты забудешь свое имя!
– Ты останешься со мной!
……………..
Поэтический мир Дмитрия Бураго разнообразен. В своём творчестве он обращается
и к великим поэтам XX века – Борису Пастернаку и Иосифу Бродскому, замечательным
киевским учёным-академикам Д. Затонскому и С. Крымскому, коллегам-поэтам –
Игорю Лапинскому, Лесе Тышковской… Ведь все они, как утверждает Д. Бураго
«открывают эру иных столетий». В творческой мастерской поэта идёт напряженный
поиск художественного языка XXI столетия, что сопровождается и неожиданными
экспериментами с различными стихотворными размерами и смелыми, контрастными
ассоциациями.
Почти все стихотворения поэта имеют философский контекст. Дмитрий Бураго
стремится уловить содержание, действие и звучание своей эпохи, рассмотреть героя
времени, максимально приближенного ко дню сегодняшнему. Поэтому для Д. Бураго
важна не музыкальность стихотворения, а предельно искреннее самовыражение в
глубоком смысловом отношении.
Дмитрий Бураго, как и многие современные поэты, опирается на знаменитую
формулировку Х.Л.Борхеса: «литературные вкусы Бога неведомы». А раз так, будем
экспериментировать, будем искать! Ведь поэзия, по мнению Д.С. Бураго: «… гора и
бездна, падение и восхождение, свет и тьма, и снова свет, озаряющий бездну… Поэзия –
когда ты наедине с собой, ты настолько один, что слышен треск высыхающих русел и
шорох поднимающихся трав, и голоса забалконного города тают, как изморозь в утренних
25

бликах… Поэзия не столько дар, сколько рок, которого не избежать, даже отказавшись от
слова, она всё равно будет сжигать тебя в невыносимой ясности мига» [2].
Эта лирическая исповедь очень созвучна утверждению профессора С.Б. Бураго:
«Поэтическая речь – есть концентрация смысла в духовном опыте человечества.
Строка хорошего стихотворения по смысловой насыщенности стоит страницы
хорошей прозы» [3]. У каждого древнего города, уходящего своими корнями в мощные
культурологические, религиозные пласты времени, есть свои творческие личности,
которых высшие силы выбрали из поэтов, художников, скульпторов, родившихся в
этом городе. Дмитрий Бураго, тот избранный, которому поручено воспеть сакральный
и вечный град Киев. Именно о нём наш великий соотечественник М. Булгаков писал
только с большой буквы и считал этот Город самым прекрасным в мире.
Философы утверждают, что следы и звуки Божественного присутствия на земле
могут ощутить спустя тысячелетия только поэты и художники, в сложной и хаотичной
динамике нашего бытия.
Д. Бураго создает свое творческое эстетико-филологическое пространство, в котором
гармонично сочетаются миры и эпохи, люди и города, природа и вдохновение. Здесь
присутствуют и наши вечные спутники – Гомер, Шекспир, Гоголь, Маркес, Шагал …
и сейчас живущие люди, в одном с нами пространстве и времени. На физиологически
ощутимом уровне радостью или горем входят они в нас и как взлетевшая волна внезапно
нас покидают, «ибо время – это цунами» (Д. Бураго).
Уловить духовный опыт человечества, содержание и звучание своей эпохи, осмыслить
сложный механизм перетекания одного века в другой – нелегкая творческая задача для
поэта. Но художественный потенциал современных поэтов даёт нам надежду увидеть
новые талантливые открытия и озарения XXI века. По признанию художников слова –
поэзия – это высшая форма существования языка. И в этой высшей форме существования
обитает поэзия Д. Бураго, и вход в этот высший из миров открыт всем нам.

1.
2.
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ИНТЕРТЕКСТ И АНТИУТОПИЯ КАК ФОРМА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
УСЛОВНОСТИ В ПОЭМЕ В.ЕРОФЕЕВА ‚‘МОСКВА-ПЕТУШКИ“
В статье показаны интертекстуальные связи поэмы В.Ерофеева «МоскваПетушки», ведущие не только к эстетическим системам, культурологическому
контексту и произведениям, созданным в прошлом, но и определяют диалогические
связи поэмы с современной литературой. Сделан вывод, что антиутопизм позиции
главного героя поэмы, позиции тотального отрицания навязываемых идеологических,
нравственных, художественных ценностей, уход в царство полной свободы, обусловил
использование автором определенных художественных приёмов, мотивов, а так же
семантическую специфику интертекстуальных подтекстов поэмы.
Ключевые слова: постмодернизм, антиутопия, форма художественной условности,
интертекст, подтекст, социально-утопическая реальность, жанровая структура,
общественное сознание, мотивная структура.
В начале семидесятых годов ХХ века, в самиздате распространилось произведение, которое в последствии стало большим явлением „новой“ литературы. Постмодернистская поэма «Москва – Петушки» Венедикта Ерофеева впервые была опубликована
в 1973 году, в Израиле, затем, в 1977 году – в Париже. Первая публикация в СССР выглядела комично: в годы горбачевской антиалкогольной кампании произведение с героем –
ритуальным алкоголиком – появилось в журнале «Трезвость и культура» (1988 – № 12).
Поэма «Москва-Петушки» не раз переиздавалась на родине писателя, растёт интерес к
ней исследователей. Первый труд, посвящённый этому произведению – это статья Ирины Папенко и Бориса Гаспарова, «Встань и иди», опубликованная в сборнике Slavica
Hierosolymitana, в 1981 году. В ней рассматривается связь текста Ерофеева с творчеством
Достоевского. Самой же фундаментальной работой принято считать монографию швейцарской исследовательницы Светланы Гайсен-Шнитман «Венедикт Ерофеев, «МоскваПетушки», или The Rest is Silence» [4].
По всем показателям, это произведение определяется как роман. Утверждение же
писателем жанра поэмы – эпатаж. Здесь просматривается интертекстуальная связь с
«Мертвыми душами» Гоголя. Преднамеренная гоголевская реминисценция обостряет
главную тему поэмы – «гибель души человеческой». Персонажи, окружающие Веничку,
предстают в пьяном угаре, в фантасмагорическом состоянии, это люди без души, люди-схемы, мертвые души. Пространство существования Венички жестко обусловлено
беспощадным идеологическим социумом, бежать герою некуда – только в себя или в
спасительное опьянение. В поэме автор очерчивает ещё один возможный путь «бегства»:
принять грехи мира и свои собственные и, через страдания, идти к Богу.
На первых же страницах ерофеевской поэмы возникает мотив жертвы, связанный
с образом Христа. Однако Веничка отказывается от жертвенной миссии Христа во имя
© Джанашия Л., 2019
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любви к людям (в поэме люди иронично называются «публикой», иногда – «трезвой публикой» , а иногда – «стадом», и даже «палачами» ), но не в его власти избежать голгофы.
Здесь Ерофеев предлагает прислушаться к ещё одной теме, звучащей в поэме – теме
детства, которая связана с темой смерти: «Однажды, на моих глазах, два маленьких мальчика, поддавшись всеобщей панике, побежали вместе со стадом и были насмерть раздавлены – так и остались лежать в проходе, в посиневших руках сжимая свои билеты…».
(«Дрезна – 85-й километр») [5: 115]. Эта тема попала в поэму через интертекстуальное
окно из романа Достоевского «Братья Карамазовы», данный литературный подтекст подчёркивается деталями, призванными указать читателю на аллюзию, связанную с знаменитой речью Ивана Карамазова, суть которой в том, что дети, не выдержав жизни в
жестоком мире, вынуждены возвратить Творцу билет.
Тема детства развивается в поэме в связи с сыном Венички, герой боится за него,
здесь этот мальчик выступает в роли младенца-Христа, который тоже в Петушках и к
нему Веничка спешит.
Смеющиеся ангелы, предающие Веничку в финале поэмы, свидетельствуют о том,
что герой-жертва, как и весь мир, окончательно отдан во власть темных сил – после
появлений Сатаны, Сфинкса, Эриний (нехристианских, языческих божеств) и четверых
с классическими профилями. В тринадцатую пятницу происходит подмена истинного
ложным: вместо ангелов, сопровождавших Веничку в начале пути, и детей (понятия,
постоянно взаимосвязанные в поэме) в финале являются демоны и жестокие, бесчеловечные дети (сцена глумления над трупом). Искушающий Веничку Сатана предъявляет к
нему не вполне мотивированное сюжетом и отсутствующее в евангельских текстах требование: «Смири свой духовный порыв…» («Усад – 105-й километр»), то есть в данном
случае: откажись от своей миссии, что для Венички неприемлемо.
В поэме постоянно встречаются широко известные высказывания – литературные
цитаты, которые иронически перефразируются и переосмысляются автором, «снижающим» их в патетическом, идеологическом содержании. Интертекстуальность, ставшая
чуть ли не основным средством художественного анализа произведений постмодернизма и зачастую определяющая их поэтику, делит ерофеевскую поэму на множество эпизодов, почти не связанных ни в пространстве, ни во времени.
Начало изучению явления интертекстуальности положил М.М. Бахтин, выдвинувший, в своё время, положение о «диалогичности» художественного текста и утверждавший, что понять текст можно только при условии его соотнесения с другими текстами
[3]. Эти положения получили развитие в трудах Р. Барта и Ю. Кристевой, которая, в
1967 году, изобрела сам термин и дала ему следующее определение: «Мы назовем интертекстуальностью эту текстуальную интеракцию, которая происходит внутри отдельного текста. Для познающего субъекта интертекстуальность – это признак того способа,
каким текст прочитывает историю и вписывается в нее» [6: 447]. Р. Барт характеризует текст как «переплетение множества голосов, многочисленных кодов, одновременно
перепутанных и незавершенных», т. е. – как интертекст. Интертекстуальность у Р. Барта
является непременной реалией текста, и сам текст «существует лишь в силу межтекстовых отношений, в силу интертекстуальности» [2: 413]. В поэме Ерофеева интертекстуальность используется и как средство постмодернистского деконструктивного растворения текста в чужом слове, и как описание специфики существования литературы, и для
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определения самоощущения главного героя – современного человека, которое получило
название: «постмодернистская чувствительность».
История гибели души человеческой в условиях тоталитарной системы происходит
между двумя географическими пунктами Москвой (Курский вокзал) и Петушками, в
постоянно изменяющемся, искажающемся, пространстве и времени – сюрреальном
пространстве сновидений, галлюцинаций и алкогольных паров. Для Венички это пространство – сон, грёзы («…через грезы в Купавне…»). Такое ощущение пространства
героем, с одной стороны, подчёркивает постмодернистскую традицию абсурда, с другой – стремление к антирационализму, что позволяет аргументировать наличие антиутопического аспекта в содержании этой поэмы как одной из форм художественной условности. Тема господства абсурда над смыслом обретает у Ерофеева фантасмагорическую
форму трактата о пьяной икоте, который он излагает на протяжении переезда от станции
«33-й километр» до станции «Электроугли».
Этот трактат представляет собой смысловой коктейль из латинских фраз и выражений, ссылок на Маркса и Энгельса, цитат из Евангелия и Достоевского, рассуждений о
добре и зле Иммануила Канта. Читатель вслушивается в контрапунктное звучание тем
неодолимого рока и свободы, взаимопревращения хаоса и порядка, случайности и необходимости.
Петушки – утопический мир цветов и птиц, где никого не тяготит библейский первородный грех. Веничка верует в грядущее воскресение распятого мира и потому его душа
раскрыта для любви. Его привязанность к возлюбленной и к Петушкам сопровождаются
появлением в тексте возвышенных фраз и красивых, чистых форм изложения как оазисов в общем «низком», постмодернистском стилистическом пространстве. Это, в то
же время, – ностальгическая песнь, посвящённая затоптанным, поруганным ценностям
классической культуры.
Вначале поэмы Веничка говорит о том, что никогда у него не получается выйти к
Кремлю, сколько не пытался, неизменно приходил к Курскому вокзалу. Кремль в поэме –
символ дьявольского начала, который правит этим вывернутым наизнанку социумом. Тоталитарный социум не допускает Веничку к Кремлю и постепенно убивает в нём живую
душу, без которой он никогда не сможет попасть в райские Петушки. Веничка в конце
поэмы вновь оказывается в Москве, а может путешествие ему и вовсе приснилось, и он
не покидал столицу. Здесь он становится свидетелем собственной гибели от рук убийц
в каком-то подъезде. Такой конец истории Венички был уже известен в самом начале
поэмы, когда герой «выбирает» путь к своей гибели. Подобный художественный прием «возвращения» позволяет автору постоянно использовать образовывающиеся пространственно – временные, интертекстуальные окна, через которые проникают в произведение все новые и новые персонажи, тексты, подтексты. Также, благодаря этому
приему, главной сюжетной доминантой произведения становится движение от чего-то к
чему-то: «Он (Бог) – благ. Он ведет меня от страданий к свету. От Москвы к Петушкам.
Через муки на Курском вокзале, через грезы в Купавне – к свету и Петушкам» (глава
«Электроугли – 43-й километр»). [5: 74].
Интертекстуальное окно здесь выводит, в том числе, и к роману Б. Пастернака «Доктор Живаго», в начале которого читатель также, как и в ерофеевской поэме, получает свидетельство того, как именно закончится жизненный путь главного героя. Испугавшийся
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вьюги, осиротевший мальчик, молится о душе матери, забыв об отце, впоследствии выясняется, что в это же время его отец выбрасывается из поезда, кончая жизнь самоубийством. В конце романа сам доктор Живаго повторяет судьбу отца, он гибнет, выскочив из
движущегося трамвая. Подобно Веничке, пастернаковский Живаго не может найти себе
место в обществе царства бездушных идеологических монстров и также путешествует
поездом от одной станции к другой, окутанный хаосом бытия, соприкасаясь с судьбами
других людей, в поисках смысла существования.
Интертекстуальные связи в поэме ведут не только к эстетическим системам, культурологическому контексту и произведениям, созданным в прошлом, но и определяют
диалогические связи поэмы с современной нам литературой. Так, в 2009 году вышел
роман Олега Кудрина «Код от Венички» (издательство «Олимп-АСТрель»), здесь автор в
стиле фэнтези и постмодернистском духе пытается объяснить почти все тайны мироздания. Михаил Анмашев, замечательный современный поэт, так же часто демонстрирует
в своём творчестве интертекстуальную диалогическую связь с ерофеевской поэмой и
не только в стихотворении, посвящённом Веничке: «Ах, этот день, вот день причуд..».
Творческий диалог прослеживается и в других его произведениях. «Ах, этот день, вот
день причуд...» – это зарифмованая смысловая, философская составляющая ерофеевской
поэмы, с проекцией на данный момент времени, где ничего не изменилось, пошлость и
мрак, о воцарении которых известил мир Веничка, продолжают править и сегодня, творческие, светлые, летящие души по-прежнему обречены социумом на страдание:
Всё неизменно в нашем мире и душит нас параллелизм,
мы строим снова новый -изм, теперь уж в собственной квартире ...
Земля и Петушки равны – не думать надо, а молиться,
и сколько ленточке не виться нелепой сложностью страны ... [1: 38].
В основе поэзии Анмашева, в классическом ее понимании, лежит механизм, который
можно описать как чутье, тот акцент, который работает на выбранную художественную
идею, картину. Ощущается мистичность той силы, которой обладает художник, совершая
подобный отбор. Она лишь косвенно связана с безупречным вкусом и чувством
стиля поэта и переплетена с судьбой поколения и поэзии в целом. В поэтичческом
мире Анмашева такими источниками творчества представляются мировая культура
и стихия языка или, точнее, стихия живого языка – речи. Культурологические образы
пронизывают весь поэтический мир Анмашева, являются формообразующей категорией
для его лирического «я».
Анмашев открывает с помощью особых метафор, стоящую за видимой реальностью
множественную «метареальность», «реальность многих реальностей». Этот тип
метафоры может быть определен как «смещение в иное», «бросок в возможное». И в
эстетический контекст этого «иного» часто входит и Ерофеев со своей гениальной
поэмой. Так, с темой предавших Веничку ангелов, «молчащего Бога», невозможности
видеть и чувствовать Бога в этом мире, где, в то же время, запросто можно пообщаться с
дьяволом, где мрак поглощает пространство, где гибнут души веничек, интертекстуально
связана поэма Анмашева «Старче»... Автор ли, сам ли Бог плачет, не справляется с
внутренней болью. Может прав был Ницше, это старый Бог сам в себе умер, не вспомнив
о своих людях и ангелах :
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«Думай, Старче, что же ты творишь?!» – сбрось с души, калённая та тема,
«Ремесло?» – как ты нам говоришь, мы же знали – это теорема!
Что доказывать, кому, зачем и как, знаем, Старче, шуточки мы эти,
ты устроил конченный бардак, что на том, да и на этом свете!
От забот, от стойкости обид до мостов, проливов и до дома,
каждый, Старче, каждый тут забыт – это точно, знаем, аксиома! [2: 30].
«Москва – Петушки» с Веничкой Ерофеевым, обреченным существовать среди
жертв антропологической утопической катастрофы – социальных мутантов, «недочеловеков» с «неблагородными физиономиями», – это «сумма модерна», «сумма авангарда»,
общий неутешительный итог итогов, безотрадное отрицание отрицания, погружение в
бездну «самого дерьмового ада», где «утром – стон, вечером – плач, а ночью – скрежет
зубовный».
Антиутопизм позиции главного героя поэмы «Москва – Петушки», позиции тотального отрицания навязываемых идеологических, нравственных, художественных ценностей, уход в царство полной свободы, обусловил использование автором определенных
художественных приёмов, мотивов, в том числе и связанных с юродством. Это определяет специфику интертекстуальных подтекстов поэмы.
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ІНТЕРТЕКСТ ТА АНТИУТОПІЯ ЯК ФОРМА ХУДОЖНЬОЇ УМОВНОСТІ В
ПОЕМІ В. ЄРОФЕЄВА «МОСКВА-ПЄТУШКИ»
В статті показані інтертекстуальні зв‘язки поеми В. Єрофеєва «Москва-Пєтушки»,
що приводять не тільки до естетичних систем, культурологічного контексту та до
творів, створених в минулому, але й визначають діалогічні зв’язки поеми з сучасною
літературою. Зроблено висновок, що антиутопізм позиції головного героя поеми, позиції
тотального заперечення нав’язуваних ідеологічних моральних художніх цінностей,
відхід в царство повної свободи, обумовив використання автором певних художніх
прийомів, мотивів та семантичну специфіку інтертекстуальних підтекстів поеми.
Ключові слова: постмодернізм, антиутопія, форма художньої умовності,
інтертекст, підтекст, соціально – утопічна реальність, жанрова структура, суспільна
свідомість, мотивна структура.
31

Janashia L., Candidate of Philological Sciences, Professor
Sukhumi State University, Tbilisi, Georgia
INTERTEXT AND DYSTOPIA AS A FORM OF IMAGINATIVE CONVENTION
IN V. YEROFEYEV’S POEM “MOSCOW-PETUSHKI”
The paper shows intertextual connections of V. Yerofeyev’s poem «Moscow-Petushki» that
not only lead to aesthetic systems, culturological context, and works created in the past, but
also determine dialogical connections of the poem with modern literature. The conclusion is
that the dystopian nature of the main hero of the poem, which is a total rejection of the imposed
ideological, moral, and artistic values and the departure to the kingdom of full freedom, determined the use of certain artistic devices and motives by the author as well as the semantic
peculiarities of the poem’s intertextual implications.
Key words: Postmodernism, dystopia, form of imaginary convention, intertext, implication,
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СУЩНОСТЬ И ИТОГИ ДУХОВНЫХ ПУТЕЙ ГЛАВНЫХ ГЕРОЕВ РОМАНА
Л. Н. ТОЛСТОГО «АННА КАРЕНИНА»
В данной статье осмысливается нравственная и философская проблематика
романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина». Роман наполнен жизненной философией, в
нем постепенно углубляются «частные» проблемы, в основе которых лежат важные
вопросы бытия. Проблемным ядром романа становится тайна супружеских отношений.
Посредством этой темы Л. Н. Толстым была раскрыта сущность и итоги духовных
путей главных героев романа – Анны Карениной и Константина Левина. История
Константина Левина – это история «возвращения» к Богу, а путь Анны Карениной –
это путь богоотступничества, приводящий к трагическому исходу.
Ключевые слова: роман, композиция, сюжет, художественный образ, идея,
эсхатология.
Роман Л. Н. Толстого «Анна Каренина» поражал современников повседневностью
и необычной свободой повествования. Эта свобода удивительным образом
сочеталась с целостностью художественного взгляда автора на жизнь. В своем романе
Л. Н. Толстой выступает как художник и мыслитель, который видит назначение
искусства «не в том, чтобы неоспоримо разрешить вопрос, а в том, чтобы заставить
любить жизнь в бесчисленных, никогда неистощимых всех ее проявлениях» [1: 5]. За
счет подлинности художественного текста, Л. Н. Толстой достигает в своем романе
«эффекта жизнеподобия». Помимо грандиозного охвата явлений действительности,
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отличительной чертой романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина» стала глубочайшая
философичность, тонко зашифрованная в потоке художественных образов. Образ глубже
идеи, а потому основательнее и универсальнее выражает и отражает жизнь. Роман «Анна
Каренина» был назван его автором «романом из современной жизни»; в нем нет великих
исторических деятелей, он не отражает мировых событий, и все-таки «близок каждому
лично», по мысли Л. Н. Толстого, так как наполнен жизненной философией. Важно
отметить, что «частные» проблемы в романе углубляются, и в основе внутренней связи
романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина» лежат важные вопросы жизни и смерти, так как
автора всегда интересовали не частности, а основные вопросы бытия. Видимо поэтому
«живой» и «горячий» роман вышел законченным и стройным. Проблемным ядром романа
становится тайна супружеских отношений. Посредством этой темы Л. Н. Толстым была
раскрыта сущность и итоги духовных путей главных героев романа – Анны Карениной
и Константина Левина.
Одним из первостепенных героев романа «Анна Каренина» является Константин
Левин. Внешне жизнь Левина кажется спокойной, но Л. Н. Толстой с большим внимание
относится к идеям своего героя, как и к движениям его души. Наделив героя своими
переживаниями, автор считает его внутреннюю жизнь не менее значимой, чем события
внешнего мира. С первых глав романа заметно, что Левин не совсем вписывается в
столичный жизненный уклад. Он отличается излишней эмоциональностью, наивностью,
он робок и в тоже время так искренне открыт, что невольно шокирует многих своим
поведением. Левин жаждет делать что-то значимое для людей. На протяжении всего
романа он ищет смысл жизни, пытается постигнуть суть человеческих отношений,
стремиться усовершенствовать себя, а заодно и весь мир. Его натуру можно назвать
незрелой, подростковый максимализм и вечный поиск смысла и правды жизни едва не
погубили Левина. Впоследствии он разочаровывается в своих идеях и представлениях
о жизни, и начинает считать высшей ценностью семью и веру. Но изначально Левин
показан как человек больших страстей. Его любовь к Кити фактически фанатична, он
обожествляет ее: «Кити была такое совершенство во всех отношениях, такое существо
превыше всего земного, а он такое земное низменное существо, что не могло быть и
мысли о том, чтобы другие и она сама признали его достойным ее» [1: 43]. Чувства
легко завладевают Левиным, он полнокровно ощущает жизнь, не способен фальшивить,
поэтому для Константина почти не существует полутонов, так, вступив в брак, он
пребывает в эйфории и боготворит жену; занявшись хозяйством, он вникает в каждую
мелочь и лично ходит на покос. Все, с чем взаимодействует Левин, наделено особым
смыслом. Не исключение и темы бытия и небытия. В главе «Смерть» показано особое
отношение Левина к уходу в мир иной. Для умирающего брата Николая «уясняется
то, что все так же темно остается для Левина» [1: 484]. И чтобы сгладить чувство
надвигающегося конца, автор являет своему герою чудо жизни – Кити ожидает ребенка.
Левин полностью отдается этой новой жизни: «… роды Китти для Левина, есть просвет,
«отверстие» в обычной жизни, через которое показывается что-то высшее, совершается
«прикосновение души к мирам иным» [2: 473]. Левин выходит за пределы условностей
и ограничений, он искреннее любит свою семью, и для него это истинное счастье. Саму
любовь к женщине Константин Левин не представляет без брака, «он прежде представлял
себе семью, а потом уже ту женщину, которая даст ему семью… его понятия о женитьбе
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поэтому не были похожи на понятия большинства его знакомых, для которых женитьба
была одним из многих общежитейских дел; для Левина это было главным делом жизни,
от которого зависело все ее счастье» [1: 110]. Отметим, что у Л. Н. Толстой разделяет
своих персонажей по уровню существования, «осмысляя прежде всего их отношение к
мысли семейной»: «Семья – тот оселок, на котором проходит проверку едва ли не каждый
персонаж, включая и периферийных действующих лиц «Анны Карениной» [3: 147].
Левин сознательно отказался от шумной жизни, он предпочел свое уютное, спокойное
имение, осознал важность устройства малого мира. Однако до этого значимого открытия
в своих попытках постичь жизнь, ее назначение и смысл, Константин Левин приходит
в тупик. Ощущение духовной тоски и метафизического отчаяния настолько серьезны,
что ранее счастливый семьянин, ответственный и добрый друг, радушный хозяин Левин
всерьез задумывается о самоубийстве: «Он был в мучительном разладе с самим собою и
напрягал все душевные силы, чтобы выйти из него. Мысли эти томили и мучали его то
слабее, то сильнее, но никогда не покидали его … Левин был несколько раз так близок
к самоубийству, что спрятал шнурок, чтобы не повеситься на нем, и боялся ходить с
ружьем, чтобы не застрелиться. Но Левин не застрелился и не повесился и продолжал
жить» [1: 748–749]. Из этого состояния он все-таки знал, что жить необходимо, и знал
для чего он живет, а потому действовал твердо и уверенно. Левин «все глубже и глубже
врезался в землю, как плуг»: «Так он жил, не зная и не видя возможности знать, что он
такое и для чего живет на свете, и мучаясь этим незнанием до такой степени, что боялся
самоубийства, и вместе с тем твердо прокладывая свою особенную, определенную
дорогу в жизни» [1: 752]. И вот с этой упорной работы над собой начинается история
возвращения Константина Левина к Богу. В один самый обычный день новое и радостное
чувство охватило его: «При словах мужика о том, что Фоканыч живет для души, по
правде, по-божью, неясные но значительные мысли толпою как будто вырвались откудато иззаперти и, все стремясь к одной цели, закружились в его голове, ослепляя его своим
светом … А я искал чудес, жалел, что не видел чуда, которое бы убедило меня. А вот оно
чудо, единственно возможное, постоянно существующее, со всех сторон окружающее
меня, и я не замечал его!» [1: 754–755]. Жить для Бога и для души – сущность и итог
духовного пути Константина Левина. В романе Л. Н. Толстого Левин до последней
строки о нем остается героем страстным, думающим и, что важно для автора, крепко
стоящим на земле.
По справедливому замечанию М. М. Дунаева, роман «Анна Каренина» есть
повествование о целой цепи больших и малых преступлений, разумеется не в уголовном
смысле, а в смысле «пере-ступлений через некую черту, ограничивающую своеволие
человека сознанием его ответственности»: «А на то, что речь в романе идет именно о
преступлении (преступлениях) – и неизбежном наказании – и что преступление здесь не
перед законом человеческим обнажается, а перед законом высшим, от Бога идущим, на
то указывается изначально вознесением над всем текстом эпиграфа «Мне отмщение, и Аз
воздам» [3: 147]. Эпиграф связан с библейской и с эсхатологической символикой романа.
Автор отказывается судить свою героиню, как пишет Б. М. Эйхенбаум в статье «Толстой
и Шопенгауэр» (1935 г.): «Толстой, очевидно, хотел сказать не то, что Бог осудил Анну,
а то, что он, автор, отказывается судить Анну и запрещает это читателям. Трактовка
самоубийства Анны как наказания отпадает. Она – жертва, которую можно жалеть. Слова:
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«Мне отмщение, и Аз воздам» относятся не к Анне, а ко всем персонажам, ко всему
роману в целом: к той неправде и лжи, к тому злу и обману, жертвой которых и гибнет
Анна» [4: 145]. Можно сказать, что Л. Н. Толстой осудил светское общество, в котором
разыгралась трагедия Анны Карениной. Однако все-таки Анна Каренина и Вронский
виноваты «перед жизнью, перед «вечным правосудием»: «Они оба ведут ненастоящую
жизнь, потому что руководствуются только узко понятой «волей»-желанием, не
задумываясь, как Левин, над смыслом жизни. Они, в этом смысле, не настоящие люди,
а рабы своей страсти, своего эгоизма. Поэтому их любовь перерождается в страдание –
в тоску, в ненависть, в ревность. Анна страдает и гибнет не от внешних причин – не
от того, что общество ее осуждает, а муж не дает развода, но от самой страсти, от
вселившегося в ее «злого духа». Страсть превратилась в борьбу – в «поединок роковой»,
выражаясь словами Тютчева» [5: 172]. Изначально мы не видим в Анне ничего порочного,
это светская замужняя женщина, мать восьмилетнего сына. Она занимает высокое
положение в обществе и живет обычной светской жизнью, выгодно отличаясь от многих
своей чистотой, открытостью, добродушием. Всю жизнь Анны меняет одна встреча –
встреча с Алексеем Вронским. Анна Каренина все время как бы случайно оказывается
на вокзале – первый раз на вокзале она встречает Вронского, где «случайно» гибнет по
колесами паровоза сцепщик; объяснение Вронского с Карениной происходит во время
«ужасной метели» на глухой железнодорожной станции; последний раз Анна приезжает
на станцию Обираловка, чтобы разыскать там Вронского и примириться с ним, но уже
не находит его, а находит там свою смерть. Вронский и Каренина словно охвачены
бездомной стихией, Каренина с Вронским лишается всего необходимого – семьи и дома.
Она едет в Италию, возвращается в Петербург, где остался ее сын Сережа, оказывается то
в имении Вронского, то в Москве, и всюду ощущает себя лишней. Она постепенно теряет
все и всех: дом, мужа, сына, возлюбленного, надежду, веру, она теряет все точки опоры
и теряет себя. Все близкие Анны становятся несчастны из-за ее потерь; они одиноки,
бездомны, сломлены; они постоянно находятся в движении, и не ради того, чтобы где-то
остановиться и жить (просто жить уже невозможно), а ради самого движения для того,
чтобы заполнить внутреннюю пустоту. Не поезд, а сама жизнь подавляет и разлучает
героев Л. Н. Толстого; рельсы расходятся в разные стороны, как холодные лучи «звезды
Полынь». Таким образом, железная дорога у Л. Н. Толстого – не просто фоновый план
действия, а отдельная глубоко-символичная реальность.
Свободолюбивая, духовно одаренная, умная и сильная главная героиня романа
попадает в плен «жестоких», «чужих» и даже «бесовских» чувств. Ради своей страсти
Анна забывает не только о светских приличиях и долге, она забывает и сына, и мужа.
Постепенно любовь приобретает черты ненависти, живя с Вронским, Анна совсем не
ощущает потребности в совместных детях, она болезненно требует любви и служения.
Автор романа – реалист и тонкий психолог, объясняет трагическую обреченность любви
Анны и Вронского не только внешними причинами, например влиянием общества, но и
глубокими внутренними обстоятельствами, которые спрятаны в душах героев.
В противоположность Левину – Анна живет иным идеалом. Левин остался жив,
благодаря мыслям о Боге и о семье, он хочет существовать именно в мире семьи. А Анна
ищет в любви не Бога, а чего-то своего, и потому ее любовь к Вронскому неистинная,
она сложилась вне семьи и вне семейных ценностей. Конечно, для светского общества
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адюльтер – обычное дело, просто отношения Анны и Вронского не уложились в
устоявшуюся общепринятую норму, и только потому эти отношения отвергаются
обществом. Анна слишком открыто нарушила неписанные правила лицемерного
света. Не отвергая идею брака внешне, многие живут во грехе, но «в Анне – сила и
искренность тяжелой страсти, которая завладевает всем существом ее и которая
действует там, где у прочих обнаруживается лишь легкое, ни к чему не обязывающее
скольжение по поверхности наслаждения» [3: 155]. М. М. Дунаев отмечает, что «Анна
погружается в глубину порока, и такого рода серьезность греха не может быть принята
обществом. Общество это к своим грехам относится как раз несерьезно» [3: 155]. Из
вышесказанного следует, что «брак» (внешняя форма) и «семья» (внутреннее единение)
не всегда одно и тоже у Л. Н. Толстого, так у Левина – семья, а у Карениной – брак.
Изначально брак Анны и Каренина был «устроен» теткой Анны, там не было теплоты
чувств, а присутствовало взаимное равнодушие людей, вступающих в брак. Этот брак
можно назвать исключительно социальным, в нем нет ни любви, ни духовной близости.
Духовная сторона отсутствует, так как отсутствует и религиозность обоих супругов,
что же касается физической составляющей, то Анна совершенно не расположена
в этом смысле к своему мужу. По сути, Вронский разбудил в Анне чувственность,
которая стала натуральным стремлением, идеей жизни Анны. После того, как была
воплощена чувственная мечта, некогда спокойная жизнь Анны закончилась, ни для кого,
кроме Вронского, в мире Карениной места больше нет: «Все кончено, – сказала она. У
меня ничего нет, кроме тебя. Помни это» [1: 160]. Такая абсолютизация чувства есть
не что иное, как страсть, разрушающая и губящая душу. Л. Н. Толстой внимательно
прослеживает этот гибельный внутренний процесс, как бесплодная «любовь» сменяется
охлаждением и взаимной неприязнью. Анна больше всего боится, что Вронский начнет
тяготиться ею, собственно, вскоре так и происходит: «Сколько раз он говорил себе, что
ее любовь была счастье; и вот она любила его, как может любить женщина, для которой
любовь перевесила все блага жизни, – и он был гораздо дальше от счастья, чем когда он
поехал за ней из Москвы» [1: 353]. Время все более усугубляет недовольство Вронского
и Карениной друг другом. Наконец соединившись, никто из них не почувствовал
облегчения и счастья. Анна все более раздражает Вронского, он видит в ней пугающие
перемены: «Она была совсем не та, какою он видел ее первое время. И нравственно и
физически она изменилась к худшему» [1: 353]. Осмысливая эти перемены в жизни и
судьбе Анны Карениной, становится очевидным, что ее жертвы ради «любви» Вронского
напрасны, она должна была пожертвовать своей страстью материнству, своей плотью –
духу, только тогда она смогла бы остаться собой. Но Анна сознательно выбирает другой
путь, путь отречения от истинного, а значит и от Бога. Богоотступничество приводит к
нравственной и физической гибели главную героиню романа Л. Н. Толстого. Ошибочно
предполагать, что Анна своим поступком бросает вызов обществу, она так измучена,
что на вызов у нее просто нет сил. Анна Каренина «действует не сознательно, а просто
увлекается властью бесовского соблазна, помимо собственной воли (своеволие…
всегда есть скрытое проявление безволия), к тому исходу, к какому всегда враг и влечет
человека, – к окончательной гибели» [3: 169]. В душе Анны скапливается ревность,
ненависть, страх и боль, она становится не способна видеть в мире доброе, все для
нее ложь. Своеволие и эгоизм порождают сильнейшее отчаяние – оно и определяет
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окончательную гибель Карениной: «Безудержное стремление к наслаждению привело
к преступлению, к пере-ступлению черты непреложного запрета – и к неизбежному
наказанию. «Мне отмщение, и Аз воздам» [3: 172]. Автор осознает, что трагический
конец жизни его героини есть следствие расстройства душевных ценностей, морального
саморазрушения, но не гибелью Анны Карениной заканчивается роман. Роман
заканчивается размышлениями Левина о той «тайне», которую он открыл для себя –
это чувства к жене и к сыну, вера в жизнь, в которой каждая минута бесценна и имеет
«несомненный смысл добра», который человек властен вложить в нее!
По мысли Д. С. Мережковского, роман «Анна Каренина» стал для Л. Н. Толстого
роковым рубежом творчества, он уже никогда «не возвышался ни до чего равного «Анне
Карениной» по художественному самообладанию и гармоничной стройности»: «Анна
Каренина, как законченное художественное целое, – самое совершенное из произведение
Л. Толстого … тут, и только тут, художественный гений Л. Толстого дошел до своей
высшей точки, до полного самообладания, до окончательного равновесия между
замыслом и выполнением» [2: 440]. Говоря о художественном единстве романа, мы
обратились к сущности и итогам духовных путей главных герое произведения. В романе
Л. Н. Толстого рассказано две истории – о смерти Анны и жизни Левина. Эти истории
неотделимы друг от друга и важны для авторского замысла. Анна утрачивает связь с
самобытным и нравственным, разрушая свою семью и теряя свою душу. Но история
Анны Карениной обретает свое истинное значение только в свете духовных исканий
Константина Левина, сумевшего преодолеть отчаяние и обрести искомую цельность.
Чтобы в полной мере понять смысл философско-психологического романа «Анна
Каренина», важно принять во внимание авторскую позицию. Л. Н. Толстой выбирает
говорящий эпиграф – «Мне отмщение, и Аз воздам», упоминая, что наказывает человека
только Бог и то только через самого человека: «Я выбрал этот эпиграф… чтобы выразить
ту мысль, что то дурное, что совершает человек, имеет своим последствием все то
горькое, что идет не от людей, а от Бога и что испытала на себе и Анна Каренина» [6: 54].
Таким образом, важной мыслью романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина» является мысль
о том, что человек несет ответственность за выбранный им путь, а также за сущность и
итог этого выбора.
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СУТНІСТЬ І ПІДСУМКИ ДУХОВНИХ ШЛЯХІВ ГОЛОВНИХ ГЕРОЇВ
РОМАНУ Л. М. ТОЛСТОГО «АННА КАРЕНІНА»
У даній статті осмислюється моральна і філософська проблематика роману
Л. М. Толстого «Анна Кареніна». Роман наповнений життєвою філософією, в ньому поступово заглиблюються «приватні» проблеми, в основі яких лежать важливі питання
буття. Проблемним ядром роману стає таємниця подружніх відносин. За допомогою
цієї теми Л. М. Толстим була розкрита сутність і підсумки духовних шляхів головних
героїв роману – Анни Кареніної і Костянтина Левіна. Історія Костянтина Левіна – це
історія «повернення» до Бога, а шлях Анни Кареніної – це шлях боговідступництва, що
приводить до трагічного результату.
Ключові слова: роман, композиція, сюжет, художній образ, ідея, есхатологія.
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MAIN HEROES’ SPIRITUAL WAYS IN L. N. TOLSTOY NOVEL «ANNA
KARENINA», ITS ESSENCE AND RESULTS
In this article, the moral and philosophical issues of the novel «Anna Karenina» by
L. N. Tolstoy are comprehended. The novel is filled with the life philosophy, it gradually deepens «private» problems, which are based on important issues of being. The core problem of the
novel is the secret of marital relations. Through this theme L. N. Tolstoy revealed in his novel
Anna Karenina’s and Konstantin Levin’s spiritual ways with their essence and results. The
story of Konstantin Levin is the story of «returning» to God, and the path of Anna Karenina is
the path of apostasy leading to a tragic outcome.
Key words: novel, composition, plot, artistic image, idea, eschatology.
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Андріанов Д.В., аспірант
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ
НОВАЦІЇ В КОРЕЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ КОЛОНІАЛЬНОГО ПЕРІОДУ
(ПЕРШОЇ ПОЛ. ХХ СТ.)
У статті досліджуються нові течії, процеси та конфлікти корейської літератури на основі суспільних та політичних передумов колоніального періоду держави у
першій половині ХХ століття. Метою наукового дослідження є описати всі можливі
літературні зміни, що з’явилися протягом зазначеного історичного періоду та знайти
підтвердження до них в оригінальних творах авторів. Новації в корейській літературі мають значення зміни та інновацій відповідно новій епосі. Головною ідею статті є
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зібрання та виокремлення подібних загальних та конкретних інновацій та укорінень,
які вплинули на подальший розвиток. Робота є ґрунтовним матеріалом для вивчення,
класифікації та детального дослідження аспектів корейської літератури.
Ключові слова: корейська література, новації, жанри, колоніальний період, вестернізація.
Період японського правління (1910 – 1945 рр.) був значущим для розвитку поезії
Кореї в XX ст., оскільки її формування було обумовлено не тільки особливостями розвитку літературного процесу в країні, а й особливостями соціально-політичної ситуації, що
панувала на Корейському півострові на межі XIX – XX ст.
У 1876 р., відмовившись від політики самоізоляції під тиском Японії, Франції, Англії, США і Росії, корейська держава опинилася в сфері впливу європейської цивілізації,
орієнтиром при визначенні напрямку подальшого розвитку культури в Кореї були обрані
західні ідеали і досвід Японії в їх засвоєнні [5, с. 26].
Після анексії, що сталася у 1910 р., Корея потрапила під контроль Японії. В результаті наступних за цією подією змін в соціально-політичній і культурній сферах, було
дано новий поштовх прискореному розвитку, як літератури, так і інших сфер діяльності.
Корейське суспільство підпало під вплив процесів вестернізації і модернізації, які торкнулися практично всіх сфер життя корейського народу. В Корею через Японію величезним потоком почала проникати європейська культура і література, країна починається
знайомитися з літературними творами найвидатніших поетів і письменників Заходу.
У період з 1896 по 1908 рр. корейська література додає новий поетичний жанр хорової пісні – «чханга» (кор. 㺂Ṗ). Він стає перехідною ланкою від старої поезії до сучасної.
Вірші, що існували раніше, корейські літературознавці стали називати «старою поезією», а жанри, що передували чханга, – «традиційними». Для жанру чханга характерна
соціально-політична тематика, але, наприклад, у «Пісні незалежності» (㞶ῃṖ, 1896 р.)
та інших можна виявити і релігійні мотиви. Це свідчить про вплив на чханга популярних
в той час християнських гімнів (㺂㏷Ṗ), які з’явилися в Кореї в 1887 р. Не зважаючи на
той факт, що виконання цих гімнів надавало корейцям можливість знайомства з культурою і музикою заходу, це також був приклад об’єднання людей на основі загальної ідеї
для просвітників. Деякі автори почали складати чханга на західні мелодії. Тож, за декілька років у Кореї з’явилися декілька поетичних жанрів.
Просвітники, які не були професійними поетами, на початку не шукали нові форми
та жанри, а використовували традиційний жанр «каса» (кор. Ṗ㌂) з розміром 4-4, який
не потребував зміни усталених смаків читача, вихованого на старій літературі. Згодом
чханга, виконувані на кшталт західних, внесли зміни в метрику цих пісень. Західна ритмічність порушувала мелодійну основу традиційного корейського вірша, і тепер форма
каса не могла бути єдиною для вживання, так як виникала необхідність пристосувати
текст до мелодії. Після публікації в 1908 р. «Пісня про залізниця Кьонбу (ἓ㻶☚Ṗ)»
Чве Намсона (㾲⋾㍶) найпопулярнішим став розмір 7-5, а пісні в формі каса 4-4 почали
поступово зникати.
Дослідження показують, що перші чханга опубліковані в «Незалежній газеті», друкувалися суцільним текстом, без поділу на строфи. Але в наступних чханга виникла велика
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різноманітність форм строф, так як свобода творців не обмежувалася нічим, крім необхідності співвіднесення тексту з музикою.
У той же час чханга притаманний синкретизм, який проявляється в поєднанні європейських концепцій позитивізму і прагматизму зі східним традиціоналізмом. Поети не
так вважали своїм обов’язком висловлювати суб’єктивні думки в літературному творі,
скільки бачили себе вчителями, пропагандистами, перетворювачами, які заперечують
старе і затверджують нове.
Поетичне «я» в поезії цього періоду позбавлене індивідуальності, як би розчиняється
в загальному ідейному пафосі віршів. У чханга чітко проявляється еволюція стилю, який
тепер тяжіє до описовості і не вимагає від авторів вибору тільки «гідних» тем. Письменники віддають перевагу словам з абстрактним значенням, а не з вузьким і матеріальним
змістом. Вони активно використовують розмовні фразеологічні одиниці. Але звучання
чханга все ж багато в чому диктується попередньою поетичною традицією (повтори слів,
виразів, рядків вірша, алітерації і т.д.).
Корейський поет Чо Чіхун (㫆㰖䤞), відносячи за тематикою просвітницькі пісні до
одного жанру, все ж поділяє їх на дві групи: просвітницькі каса, які успадкували форму
традиційних каса, і чханга, до яких він відносить всі інші пісні. Критик та літературознавець Сон Мінхо (㏷⹒䢎) вбачає три різновиди: просвітницькі вірші (1896 – 1899 рр.),
просвітницькі каса (1905 – 1910 рр.), чханга (1908 р.) [1, с. 10]. У корейській науковій
літературі виникли нові терміни: «просвітницькі каса» і «просвітницькі вірші».
Поезія починає набирати усвідомлення неповторності особистості і важливість її
суспільної поведінки, до розуміння права художника на індивідуальне бачення і вираження. Зародження «нової поезії» пов’язано з ім’ям Чхве Намсона (㾲⋾㍶). Його ранні
вірші відображають перші спроби новаторства в корейській поезії. Поет використовує
розміри які властиві жанрам сіджо (㔲㫆) і каса 3-3-4 або 4-3, як і запозичені з японської
поезії сінтайсі 7-5 і 5. Поетичні тексти Чхве Намсона раціоналістично «прозаїчні»; композиція віршів строго логічна, запропонована теза розкривається через образ, що втілює
розум природи.
Твір романтичної поеми Чхве Намсона «Від моря дітям» (䟊㠦Ợ㍲ ㏢⎚㠦Ợ,
1908 р.), з виходом якого в корейській поезії почався процес переходу до «вільного вірша», з рядком будь-якої довжини і в якому виявляються глибинні зміни в поетичному
осмисленні та відображенні дійсності [6, с. 18]. У творі відчувається вираження власних
інтимних почуттів, сюжет відображає ідею соціальних перетворень в корейському суспільстві, зіткнення «старого» і «нового».
Пошуки художних засобів, адекватно передають нове світовідчуття розладу з дійсністю, призводять Чхве Намсона до нової поетичної форми – вільного вірша «чаюші»
(кор. 㧦㥶㔲). Як показують дослідження, ця форма не тільки результат зовнішнього
впливу, вона – закономірний продукт розвитку самої національної поезії. Наприклад, в
жанрі «чан-сіджо» (кор. 㧻㔲㫆, кін. XVII – поч. XVIII ст.) можна виявити передумови до
виникнення такого вірша. У вільних віршах Чхве Намсона акцент робиться на складній
семантиці образів та на асоціативності.
Також, у вірші «Літні хмари» (1910) Чхве Намсон використовує нову поетичну форму – вірші в прозі «санмунші» (кор. ㌆ⶎ㔲). Гра на контрасті полярних понять, поєднання ліризму з іронією, високого з низьким можна вважати основним художнім прийомом
в «Літніх хмарах». Творчість Чхве Намсона позначило принципово новий етап в історії
національної поезії.
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У збірнику «Квітка азалії» (кор. 㰚╂⧮↙) Кім Соволя, що вийшов у світ в 1925 р.,
ці нові тенденції в корейської літературі проглядаються найбільш чітко. Кім Соволь
використовує жанр «міньо» (кор. ⹒㣪) як найбільш органічну форму, що відповідала
«фолькльорному» типові художнього мислення корейців. Як і традиційні міньо, ці пісні
мали розмір 8-8. Однак поети розглядали цей жанр лише як підмога в оновленні «нової
поезії». Вони звертаються до мотивів, образності, щоб наблизитися до традиційних поетичних принципів корейської поезії. Зустрічаються в творчості Кім Ока, Кім Донхвана,
Чу Йоханя «сучасні» міньо також, але на відміну від «старих» вони створюються розміром 7-5/5-7. У міньо цих поетів приваблювала фольклорна лірика – вираз безпосереднього людського почуття, природного емоційного потоку, вільного від будь-яких обмежень.
Але більшість віршів у збірнику «Азалія» створено в формі вільного вірша.
Між різними модерністськими течіями існувала спільна ідея, проте й були чіткі відмінності. Саме на розвиток в Кореї вплинули найбільше імажизм (позначення детальних
візуальних образів художніми засобами мови) та сюрреалізм. Поети, які були прихильниками імажизму створювали короткі ліричні твори, втілюючи настрій в єдиному яркому
образі. В Європі та Америці ця течія сформувалась саме під впливом поезії сходу, зокрема японського «хайку». У Кореї за подібним принципом створювались трьох рядкові
«сіджо», проте вони були обмежені традиціями. Вони були наповнені складними комбінаціями різних зорових та слухових образів, прикладом є творчість Кім Кірима (ₖ₆Ⱂ)
(1908 р. – ?) та наприклад, вірш «Море та метелики (┺㢖 ⋮゚)».
Сюрреалісти ж намагались дослідити енергію снів, людські ресурси, галюцинації
та привабливість за статтю, прибираючи кордон між реальним світом та умовним. Вони
експериментували з вільними асоціаціями образу та автоматичним письмом. Такі тенденції є помітними у творчості Лі Сана (㧊㌗) (1910 – 1937 рр.).
У другій половині 1930-х рр. сформувалася творча група під назвою «Група життя»,
що була за більш традиційну поезію. Вони зацікавились можливостями рідної мови, намагалися пізнати основи людського буття, розуміючи життя як боротьбу та взаємодію
тіла з духом. Також, у цей період великий внесок в збереження національної культури
доклав Пек Сок (⺇㍳) (1912 – 1955 рр.), котрий був родом з провінції Пхьонан. Опираючись на власні спогади вони писали про життя людей у маленьких провінціях та селах,
де ще були в пошані традиційні цінності, зокрема, родинні. В той же час, його творчість
схожа на китайську класичну поезію, де зазвичай використовується опис природи для
вираження людських почуттів.
Патріотична лірика корейської поезії 1940-х рр., відома здебільшого завдяки творчості Лі Юкса (㧊㥷㌂) (1904 – 1944 рр.) та Юн Дончжу (㥺☯㭒) (1917 – 1944 рр.), яка
в корейському літературознавстві отримала назву «ханіль» (кор. 䞲㧒) «антияпонська
поезія». Життя цих поетів обірвалося трагічно в катівнях японських в’язниць, це стало
головним символом у їх творчості. У ліриці Лі Юкса виявляються тяжіння до традиції і
прагнення до нового.
Після закінчення війни в 1945 р. корейські літератори почали активну діяльність по
відродженню і збереженню свого національного спадку. Надалі у Кореї сталася Корейська війна (1950 – 1953 рр.) під час якої виникнення будь-яких інших великих поетичних
об’єднань не спостерігається. Творчість окремих поетів, яка проходила в течії позначених тенденцій, з початком бойових дій припинилася.
Отже, на початку ХХ ст. у Кореї відбулися історичні зміни і в літературі, це було
обумовлено впливом приходу модернізації із Західних країн, захопленням півострова
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японською владою, яка успішно колонізувала цілий народ і встановила тоталітарний
контроль за всіма політичними, культурними та іншими процесами. Майже півстоліття
з 1910 по 1945 рр. на території Кореї проводилась політика пригнічення корейської ідентичності. У цей період були розвинуті багато жанрів та течій, таких як чханга, каса, чаюші, санмунші, міньо, ханіль та інших, а також були використані нові художні принципи
поезії, які тепер набули назви «нова поезія».
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НОВАЦИИ В КОРЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ КОЛОНИАЛЬНОГО ПЕРИОДА
(ПЕРВАЯ ПОЛ. ХХ В.)
В статье исследуются новые течения, процессы и конфликты корейской литературы на основе общественных и политических предпосылок колониального периода государства в первой половине ХХ века. Целью научного исследования является описать все
возможные литературные изменения, появившиеся в течение указанного исторического
периода и найти подтверждение к ним в оригинальных произведениях авторов. Новации
в корейской литературе имеют значение для изменений и инноваций в соответствии
новой эпохе. Главной идеей статьи является собрание и выделение подобных общих и
конкретных инноваций, которые повлияли на дальнейшее развитие. Работа является
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материалом для изучения, классификации и детального исследования аспектов корейской литературы.
Ключевые слова: корейская литература, новации, жанры, колониальный период,
вестернизация.
Andrianov D.V., Ph. D. stud.
Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv
NOVELTY IN THE KOREAN COLONIAL LITERATURE
(THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY)
The article examines new trends, processes and conflicts of Korean literature on the basis
of social and political preconditions of the colonial period in the first half of the twentieth
century. The aim of this scientific study is to describe all possible literary changes that have
appeared during the specified historical period and to find confirmation to them in the original
works of the authors. The article gives detailed analysis on the important novelties in Korean
literature for change and innovation of the following times. The main idea of the article is to
gather and highlight similar general and specific roots that have influenced further development. The work is a groundbreaking material for studying, classifying and detailing the aspects
of Korean literature.
Key words: Korean literature, innovations, genres, colonial period, westernization.
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РЕФЛЕКСІЯ КУЛЬТУРНОЇ ПАМ’ЯТІ В ПОВІСТІ ЮЛІУСА ПАНЬКА
«ПОВНИЙ МІШОК ПРАВДИ»
Метою статті є рефлексія наративних особливостей прози сучасного українського письменника Словаччини Юліуса Панька в контексті теорії культурної пам’яті.
Матеріалом для аналізу слугує його повість «Повний мішок правди». Актуальність пропонованого дослідження визначається тим, що воно відповідає визначальним тенденціям сучасної літературної історії, її прагненню до розгляду історичних подій, важливих
для даного часу. Теоретичною основою є ґрунтовні роботи з проблем вивчення форми
та трансформації культурної пам’яті німецьких культурологів, літературних істориків Яна Ассмана і Алейди Ассман.
Ключові слова: культурна пам’ять‚ комунікативна пам’ять, українська література‚ Словаччина‚ Панько Юліус.
На перший погляд пам’ять здається певним способом інертною, застряглою в минулому, презентує відомості про щось, що сталося і зупинилося в часі. Глибший погляд
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показує, що пам’ять є динамічною і з’єднує три часові виміри: сучасність – оскільки викликає нашу зацікавленість в даний момент, минуле – бо , належить минулому, і завжди
розглядає майбутнє. Сучасні гуманітарні дослідження визначаються всебічною увагою
до вивчення пам’яті у різних її проявах – сімейних, колективних, історичних, а також
національних. Пам’ять функціонує як індивідуальний та колективний феномен, завдяки
якому відбувається персональна та суспільна ідентифікація.
Сукупність текстів, зображень, які притаманні суспільству в кожномий період історії, формують пам’ять колективу про минуле і впливають на майбутні генерації. Посередництвом них передається
в майбутнє власне бачення себе та зовнішніх подій, і це впливає на колективну пам’ять.
Художні або документальні тексти є тією наративною основою, що пов’язує минуле із
сучасним. Правда, що від них не можна очікувати абсолютної об’єктивності, минуле
трактується із суб’єктивного погляду, події і постаті авторами подаються в іншому забарвленні чи розмірі, інколи й ідеалізуються.
Як теоретичну основу для аналізу повісті «Повний мішок правди» можемо, на нашу
думку, застосувати теорію комунікативної пам’яті1 німецьких культурологів, літературних істориків Яна Ассмана і Алейди Ассман. Одним з її варіантів є пам’ять поколінь, або
біографічна пам’ять, тобто усні і зафіксовані мемуари у вигляді фотографій або щоденних записів індивідуального характеру про події, факти, враження від чогось. Оці спогади репрезентують життєві історії. Пам’ять поколінь функціонує в рамках трьох-чотирьох
поколінь, коли діти – батьки – діди – прадіди живуть в один час. Ассман розділив колективну пам’ять на комунікативний і культурний тривалий період, протягом якого члени
спільноти зникають з активного спілкування і звільняють своє місце наступним генераціям. Комунікативна пам’ять охоплює, як правило, приблизно, три покоління, і після
смерті її носіїв стає частиною культурної пам’яті. Є природним явищем, що культурна
пам’ять з часом трансформує фактичну історію в ту, яку запам’ятали, і тим самим у міт
(Я. Ассман). До сфери культурної пам’яті належать: міти (оповідання про початки) та
традиції. Культурна пам’ять втілюється в різних регулярних колективних практиках, як
наприклад: фестивалі, церемонії, ритуали. Як і особиста пам’ять, вона пов’язана з конкретними місцями, тому важливу роль відіграють пам’ятні акти та спогади.
Певну вагу у створенні культурної ідентичності мають і визначні твори мистецтва
(канон), письменство, читання та саме розуміння літератури. Ян Ассман говорить про
довговічність та символічні аспекти культурної пам’яті, підкреслюючи їхню роль у побудові ідентичностей: аби не зникнути в майбутньому, досвід свідків подій має бути перенесеним до культурної пам’яті нащадків [1; 24].
Останнім часом словацьке суспільство (так як і більша частина світу) проявляє зацікавленість відродженням минулого. Крім пожвавлення традицій, зростає інтерес до
знання історії та історії місць і регіонів, оригінальних культурних надбань народу та
звичаїв. Можемо це ідентифікувати як вид колективної пам’яті, яка спирається на підвалинах минулого. Минуле стає предметом комунікації між людьми.
Свідченням названого процесу є повість «Повний мішок правди» сучасного українського автора Словаччини Юліуса Панька (*1951). Письменник народився на словацько-польському пограниччі, в невеличкому гірському селі Долгуня (словацькою Dlhoňa)
1
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Свидницького округу Пряшівського краю. Його оповідання в україномовній пресі Пряшева почали з’являтися, починаючи з 1987 року. Окремими книгами видруковані збірки
оповідань «На гори, на ліси, на скелі» (1990), «Курортні тести» (1999), «(Не)обмежені
можливості» (2003) «Левошка» (2006), «Вимріяна подорож» (2014), «Карби кам’янистого
поля» (2016). Мала проза Ю. Панька – некваплива оповідь про буття краян у минулому.
Природно в його твори вривається й Друга світова війна, її подих в краї під Дуклянським
перевалом відчувається досі. В околицях Дуклі пройшла одна з найкровопролитніших
затяжних битв Другої світової війни в Європі. Письменник увів у літературу неповторні
типи народних характерів, русинів-українців Піддуклянщини, частиною яких він є, і які
здавна проживають в оточенні польського та словацького етносів і так чи інакше є носіями всіх трьох культур. Русини-українці Словаччини не належать до західної української
діаспори, вони є автохтонним населенням цього краю. Автор концентрує увагу переважно на їхніх вчинках і внутрішньоиу світі в буденному, звичному житті з його спокійним
плином, щоденними турботами, проблемами і катаклізмами, нинішніми тяготами, коли
для заробітку доводиться їхати в чужі, далекі краї й держави. Становлення його письменницького стилю йшло від переважання зовнішніх виявів до все більшого заглиблення у
внутрішній світ образів-персонажів [2; 526]. Письменник є лавреатом літературної премії імені Івана Франка Словацького літературного фонду.
Архітектоніка твору побудована з двадцяти шести розділів, які автор називає главами. Наприкінці тексту він розмістив короткий глосарій, словничок, який пояснює локальні реалії. Місце основної дії – село Кам’яний Потік2, яке під згаданою назвою не
існує, правдоподібно, це рідне село автора – Долгуня. Село Кам’яний Потік знаходиться
в Долині Смерті, це реальне найменування території в долині річки Капішовка, що поширюється між дев’ятьма селами Свидницького району. У цьому просторі під час Другої
світової війни, в період від 21 до 27 жовтня 1944 року відбулися важкі бої, що були частиною Східно-Карпатської операції3. Бойові дії безпосередньо потрапили в села: Долгуня,
Доброслава, Гавранець, Капішова, Кружльова, Нижня Писана, Свидничка, Вапеник і Вишня Писана. У долині річки Капішівка, під час цих боїв, з обох сторін загинуло приблизно одинадцять тисяч воїнів. З них близько п’ять тисяч воювало в лавах Червоної Армії.
У повісті розгортається сюжет про юнака Зенека з Моравії4, котрий охоплений збирацьким натхненням, приходить у Долину Смерті відшуковувати воєнні артефакти Другої світової війни. Зазначена ціль стає основною причиною його повторного відвідування регіону, до якого на початку спонукає Зенека його друг Їрко. Наступні десятки років
Зенек відвідує ці місця вже сам, тому що для Їрки це перестає бути вигідною прибутковою справою. Північно-східна Словаччина приблизно від 80-х років XX cтоліття стала клондайком, зокрема для Німеччини, воєнні артефакти високо цінувалисч на її ринку. Крім зазначеного, наступною, не менш важливою метою Зенека є з’ясувати велику
Кам’яний потік – назва кількох водотоків у Словаччині та Чехії.
Східно-Карпатська операція (8 вересня 1944 – 28 жовтня 1944) – стратегічна наступальна
операція військ 1-го Українського (маршал І. С. Конєв) і 4-го Українського (генерал армії І. Ю. Петров) фронтів у Східних Карпатах.
4
Морава (чеською Morava; лат. Moravia) – історична область на сході Чеської Республіки, не
має автономного статусу, але її жителі люблять наголошувати на старовинності території та їхній
відмінності від чехів.
2
3
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таємницю – причину смерті свого прастрийка (дядька). Зенек колись почув від батька
про походження їхнього роду, що пращури прибули в Моравію десь зі сходу та займалися
вівчарством. По-справжньому називалися Клімчуки, тільки пізніше чехізувалися на Клімачеків. Якраз поїздка в Словаччину надає головному героєві можливість піддатися „поклику крові предка“ та пройти дядьковими слідами й доповнити його образ з фотографій.
З роками Зенек між ровесниками відчував якусь внутрішню порожнечу через відсутність
знань про свою рідню: його батько був одинак і він був одинак, не було ні вуйків, ні тіток. Під час поїздок до північно-східної Словаччини натрапив на Ніну Щербакову та її
чоловіка Михайла. Представники старшого покоління ще у своїй комунікативній пам’яті
зберігають згадки про «фінанца-партизана Клімачека який стріляв по німцях, які показалися ще до фронту в Кам’яному Потоці» [3 ;11-12] Автор розвиває в сюжеті їхні
історії і таким чином відкривається перед читачем комплекс образів, які відтворюють
об’єктивний світ в усій його різноманітності.
Окремі фрагменти історій та таємниць жителів Долини Смерті розгортаються повільно у зв’язку з наративною стратегією автора, який розкриває їх на фоні реальних
історичних подій. Вправно вписує їх у художнє тло повісті.
На початку довідуємося про Зенека, який відвідує Словаччину ще в період Чехословаччини: «Дійсно, його приїзди брали початок в часи спільної Чехословаччини, ще декілька років до моменту, коли чеський та словацький прем’єри під символом слов’ян (з
давних-давен могутньою липою) ...тільки отак – в сорочках, ... мовби зійшлися пивом
схолодити горло, розділили ці країни, не беручи до уваги думки людей» [3 ;4] Не підлягає
сумніву, що ностальгія самого автора повісті є очевидна. Навіть цей акт асоціює з Мюнхеном та пактом Гітлера Сталіна, що містить досить потужні викривальні симптоми.
Зенек під час перебування в цьому краї влаштовується у Ніни та Михайла Щербакових. Ніна прибула до села з України. В шістдесяті роки під час відлиги поверталися репатріанти1 до своїх домівок. «Як було у «раю» – про це мовчали. У декого було помітне
почуття сорому, провини, що їх так було обдурено. …Їхні маєтки відібрала держава.»
[3 ;34] Репатріантка Евеліна Прокопова відрекомендувала приятельку з України – Ніну
чоловіковому другові Михайлові Щербаку, потім вона вийшла за нього заміж.
Персонаж Томчик згадує своє ув’язнення після війни, один рік перебував у в’язниці
через його шоуґра (швагра), члена УПА. На території східної Словаччини вони були відомі під назвою «бандерівці», здійснювали рейди на словацьку сторону і пояснювали
людям про життя в «совєтському раї», воїни УПА переховувалися в лісах у бункерах
з війни. «Шоуґор і його друзі були розчаровані з тутешнього населення, кажучи: ми
хочемо вас боронити від більшовицького «добра», якого ми вже зазнали – не вірять,
лемків хочемо боронити від насильного вивезення … правда, страх має великі очі.» [3
;156-157] Томчик, як міг, то допомагав їм. Шинель загадкового дядька Зенека виступає
його типовою ознакою, та допомагає розкрити секрети цього регіону: «Якраз ці події поєднані з шинелю. Вони (бандерівці – примітка наша А.А.) крадькома приходили до мене,
і я заходив до них у нічну годину. Там я побачив цю шинель, яка служила вкривалом на
ліжку .... шинель колись мав нашвидкуруч зроблений фошнер Пустий, якого він знав як
Оптація – акція у 1947 р., коли 12 000 русинів-українців, жителів Східної Словаччини було
переселено з Словаччини до України. Тих, хто повертався в 60-х роках XX cтоліття називали
репатріантами.
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«гардиста» – члена Глінкової ґарди, яка прислуговувала німцям у пору Словацького штату, а Пустого знав з активної участі під час виселення жидів з Гуменного .... Пустий
пояснював, що шинель він обміняв на свою фошнерську шинель, щоб стражмайстер не
впадав занадто німцям в очі. Дивне пояснення, результатом якого був розстріл Клімачека.» [3 ;156] Процитований абзац відкриває донедавна табуїзовані теми, які були відомі,
але краще було просто не аналізувати їх. Юліус Панько, на відміну від комуністичного
режиму, який воїнів УПА з наклейкою фашистів звинувачував у насильницьких актах,
виправдовує їхню присутність на території східної Словаччини та має сміливість скасувати міт, що до сьогодні побутує в народі. Критичним способом торкається й теми так
званого Словацького штату2, що перебував під охороною Рейху (1939-1944) та його прислужників – представників Глінкової ґарди3, які не цуралися вбивств та в перших рядах
допомагали депортувати єврейське населення Словаччини.4
Розгорнуті описи саморефлексфїй персонажів – місцевих жителів (Андрій, Мірко),
містять роздуми над їхнім життям. Війна впливає на долю людей протягом тривалих
років та генерацій, затяжко позбутися душевних ран до сьогодні. «Які були запеклі бої,
можна бачити на людях цього краю. Скалічені, є багато слутих, без руки, без ноги. Але
чого не видно, то це уламків у тілах а найбільше болять внутрішні шрами на душі, яких
завдала війна» [3;15]. В наступній частині автор розповідає родинну історію Михайла
Щербака: «Трагедія. Сусідка мотикою, на нещастя, копнула в підступно приховану гранату. Розірвало її. … мамі, яка копала неподалік, потрапили осколки в спину. Михайлика…на щастя осколки минули. Оглушний вибух, погляд на кров, відкритий живіт…з
випущеними кишками – викликали у нього страхіття. Мама страждала, не всі осколки
могли вибрати з її тіла» [3 ;21]. Ще й 75 років після війни, знаходять на цій території
діючу амуніцію, яка калічить людей. Також і дерева повні осколків – вони непривабливі
для покупців. Панько торкається теми колективної психотравми, яку рефлектує посередництвом споминів, вчинків та роздумів героїв повісті. Комунікативна пам’ять комбінується з культурною: «…предки входять до нащадків через спогади. Живуть нащадки –
то живуть і предки.» [3 ;102].
Окрема історія головного персонажа повісті Зенека демонструє функціонування
комунікативної і культурної пам’яті, які формують колективну історичну пам’ять, що
дозволяє зберегти особисту, родинну, культурну і національну ідентичність. Адже в повісті представлений родинний наратив, який розгортається через призму суб’єктивного
викладу – легенд, спогадів, рефлексій та, зокрема, аберації пам’яті (оповитий таємницею
дядько центрального персонажа). Герой повісті доходить висновку, що на долю людей,
їхнє життя та поведінку, ще до сьогодні впливають жахливі події давно минулої війни.
2
Глінкова словацька народна партія була словацькою правою партією з сильною римо-католицькою та національною орієнтацією, що діяла в Словаччині з 1906 року до її розпуску в 1945 році.
3
У 1938-1945 роках виступала ак воєнізована організація Глінкової словацької народної партії.
Поряд з німецькими військовими силами розгортала військово-поліцейські дії проти військових і
цивільних цілей у Словаччині.
4
Від 25 березня 1942 – по 20 жовтня 1942 транспортували 57 628 євреїв із Словаччини. Глінкова
словацька народна партія це надзвичайно підтримувала. До кінця війни, під час окупаціїї Словаччини Німеччиною, депортували дальших 13 500 євреїв, загалом понад 71 000 євреїв зникло з території
Словаччини.
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Він переконуються, що складенням зброї війна не закінчується. Результати аналізу роману Юліуса Панька доказують, що часова дистанція зафіксованої історії Другої світової
війни не послаблює її значимість для культурної пам’яті, після чого вона встановлює
пам’ять історичну, словами одного з героїв: «блиск медалей побліднув у нових історичних
правдах» [3 ;102]. Повість автеничним способом рефлектує культурну пам’ять як зв’язок
між минулим, сьогоденням і майбутнім.
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2.
3.
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РЕФЛЕКСИЯ КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ В ПОВЕСТИ ЮЛИУСА ПАНЬКО
«ПОЛНЫЙ МЕШОК ПРАВДЫ»
Целью статьи является рефлексия нарративных особенностей в прозе современного украинского писателя Словакии Юлиуса Панько в контексте теории культурной
памяти. Материалом для анализа служит его повесть Полный мешок правды. Актуальность предлагаемого исследования определяется тем, что оно соответствует
тенденциям современной литературной истории, ее стремлению к рассмотрению исторических событий, важных для данного времени. Теоретической основой являются
основательные работы по проблемам изучения формы и трансформации культурной памяти немецких культурологов, литературных историков Яна Ассмана и Алейды Ассман.
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Amir A. Ph.D (Linguistics)
Presov University of Presov, Slovakia
REFLEXION OF CULTURAL MEMORY IN THE PROSE BY YULIUS PANKO
«POVNYJ MISHOK PRAVDY»
The purpose of the article is the reflection of narrative features in the prose of contemporary Ukrainian writer of Slovakia Уulius Pankо in the context of the theory of cultural memory.
The material for analysis is his story «Povnyj mishok pravdy». The urgency of the proposed
study is determined by the fact, that it corresponds to the defining trends of modern literary history, its desire to consider historical events important for the present time. The theoretical basis
is groundbreaking work on the problems of studying the form and transformation of cultural
memory of German cultural scientists, literary historians Jan Assman and Aleіdа Assmann.
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ОСОБЛИВОСТІ НАРАТИВНОЇ ТЕХНІКИ В РОМАНІ МАЙ ДЗЯ
“ДЕШИФРУВАТИ”
У статті досліджуються типи нарації в романі сучасного китайського письменника Май Дзя “Дешифрувати”. Під час дослідження було виявлено, що основна наративна
техніка в романі – надання слова кільком нараторам і виклад історії через мішанину
типів нарації. Головна мета застосування такої наративної техніки – спроба подолати
недоліки кожного з типів нарації і створити максимально переконливу ілюзію правдивості художнього світу.
Ключові слова: автор, наратор, роман, тип нарації, точка зору, персонаж.
Останнім часом у світовій літературі все потужніше звучить голос літератури китайської, набувають популярності все нові твори сучасних китайських письменників,
звучать нові імена. Так, у першій половині ХХ ст.. Захід учергове «відкрив» для себе
китайську культуру, оригінально висвітлену в творах Джан Айлін (张爱玲, 1920 – 1995),
яка переїхала мешкати в США й окремі твори писала англійською мовою; потім, у другій
половині ХХ ст.. відкриттям для Заходу стала творчість Цяня Джоншу (钱钟书, 1910 –
1998), до якого в самому Китаї на той момент (особливо в часи «культурної революції»)
ставилися дуже прохолодно; після вручення Нобелівської премії з літератури китайському письменнику Мо Яню (莫言, 1955 – ) в 2012 році, в світі активно почали перекладати
його твори; а вже в 2014 р. у видавництві Penguin виходить англійською мовою накладом
у 30 тис примірників роман Май Дзя (麦家, 1964–) «Дешифрувати» (“Decoded”) й відразу ж стає четвертим1 у списку китайських бестселерів видавництва Penguin.
Відтак, для західного літературознавства постає загальна проблема залучення цих
творів у свій контекст і пропущення їх через свій термінологічний апарат. У випадку із
зазначеним романом Май Дзя ця проблема насамперед заявить про себе при спробі визначення типу нарації в ньому.
В Україні питаннями нарації займаються М. Легкий, Л. Мацевко-Бекерська, Т. Кушнірова та ін. Зокрема, М. Легкий вивчав питання співвідношення автора й наратора в
художньому тексті [1], Л. Мацевко-Бекерська цікавилась питанням типології нараторів
[2], а Т. Кушнірова розглядала особливості художнього викладу в романі [3]. Однак фокус уваги цих дослідників перебуває поки що в полі західних літератур, а літератури
східні здебільшого залишаються поза їхньою увагою. Принагідно зауважимо, що в китайському літературознавстві “наратологія” є відносно новою наукою; відповідний ракурс досліджень був запозичений із західного літературознавства із його ж термінологією. Зокрема, спосіб перекладу відповідних західних термінів китайською мовою, як
1
Решта три – «Історія AQ» Лу Сюня, «Лабіринт» Цяня Джоншу і «Потяг, пересторога» Джан
Айлін.
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і погляди китайських літературознавців на питання художнього викладу представлені в
дослідженні Шеня Даня “Наратологія і дослідження стилю роману” [6]. Показово, що інтереси як китайських, так і українських наратологів найчастіше перетинаються на жанрі
роману.
Але творчість Май Дзя, зокрема в ракурсі наратології, ще не була предметом докладних літературознавчих досліджень ні на Заході, ні в Китаї. Відтак, метою цієї статті є
опис наративної техніки в романі Май Дзя «Дешифрувати» та визначення мети застосування саме такої наративної техніки.
Захоплива й легка з точки зору читача оповідь обертається важкою для визначення
з точки зору літературознавця, і доводиться констатувати, що в сучасній термінології не
знаходиться однослівного терміну, щоб визначити тип нарації в романі, окрім як назвати
його мішаним. Виклад подій відбувається частково від наратора, який говорить то від 1-ої
особи, то від 3-ої, і частково від дійових осіб твору, яким автор надає істотне право голосу.
Починається твір безособовим викладом подій і такого типу нарації автор дотримується без змін протягом усього першого розділу твору. Як з’ясується згодом, цей розділ –
передісторія і контекст появи головного героя. Як відомо, функція такого типу нарації –
створити ілюзію об’єктивності художнього світу, витвореного в романі, а недолік – недовіра читача до всезнавчого і всюдисущого оповідача. Очевидно усвідомлюючи цей
недолік, автор намагається максимально знизити його вплив – наратор у цьому розділі
майже не проникає у внутрішній світ персонажів, а тільки оповідає про події, при яких,
правда, сам не був присутній.
Наступний крок у підвищенні довіри до викладеного в першому розділі (і до історії
в цілому відтак) – персоніфікація цього безособового наратора на початку другого розділу, коли тип нарації раптово змінюється на “Я-нарацію”. Такий крок автора відразу ж
змушує читача переоцінити свій досвід щойно прочитаного і подивитись на нього під
іншим кутом зору – як на особовий, але дуже відсторонений виклад, де наратор поки що
не висловлює (принаймні, прямо) своїх оцінок, не дає коментарів, взагалі не акцентує
свою присутність у творі.
Але зрозуміти це можна лише після того, як особа наратора все ж таки з’явиться в
тексті. Як відомо, до “Я-нарації” вдаються для того, щоб створити ілюзію правдивості
викладу (“Я” – свідок), а недолік – високий ступінь суб’єктивності такого викладу, що
може сприйматися як спроба нав’язати свою точку зору і викликати відразу в читача,
адже особа наратора в цьому випадку постає між читачем і художнім світом, до певної
міри викривляючи останній. Проте, очевидно, усвідомлюючи і цей недолік, автор персоніфікує свого “Я-наратора” в особі журналіста, який, випадково познайомившись із
головним героєм твору, зацікавлюється його історією й починає збирати матеріали та
проводити своєрідне розслідування, щоб достеменно з’ясувати перебіг подій його життя
і встановити ланцюг причин і наслідків того, що сталося. Це – той Я-наратор, про якого
дослідники пишуть, що він “не суб’єктивує презентацію історії, підкреслює лише знання про подію, а право оцінки віддає читачеві” [2: 66]. Тобто, цей наратор максимально
орієнтований на об’єктивність викладу, він максимально випрозорюється в історії аж до
того, що переходить у безособового наратора. Саме таким постає і “Я-наратор” Май Дзя
протягом 2-4 розділів: заявивши про себе на початку другого розділу, він далі розчиняється в історії, місцями зовсім поступаючись голосом іншим персонажам твору.
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Таких персонажів декілька. І всі вони – свідки тих чи інших подій у житті героя, а насамкінець (в окремому розділі) – і сам герой. Їхні голоси доєднуються до потоку нарації
у формі листів, нотатників або інтерв’ю (записаних із ними журналістом-наратором).
Звісно, що для всіх цих жанрів передбачено один тип нарації – “Я-нарація”, адже всі
ці мовці оповідають про події, яким вони були свідками, і про свій персональний досвід
(у випадку нотатника головного героя – це є вербалізація інтелектуального досвіду). На
відміну від відавторського Я-наратора, ці мовці мають більшу свободу вираження власної суб’єктивності й користуються нею, висловлюючи свої припущення, оцінки тощо.
Проте, їхні оповіді не викликають спротиву в читача (адже не нав’язуються йому), а,
натомість, спонукають його самого впорядкувати об’єктивний хід подій з хаосу цих
суб’єктивних спогадів і різних документів тих часів.
Власне, в тому вбачається майстерність автора – так організувати виклад, щоб залучити читача до відновлення перебігу подій, і переконати його в правдивості історії. Май
Дзя це вдалося, але слід зауважити, що видавництва 17 разів (!) повертали йому рукопис
[4], перш, ніж він був прийнятий до друку.
Таким чином, історія про китайського генія математики Жона Дзіньдженя постає через мішанку наративних технік, які всі тяжіють до “Я-нарації”, але в різний спосіб долають її суб’єктивність, спрямовані на те, аби викликати довіру в читача.
Крім того, слід зазначити, що твір не закінчується викладом історії Жона Дзіньдженя, в ньому ще є п’ятий розділ, де знову на повний голос заявляє про себе відавторський
Я-наратор і оповідає історію написання цієї історії, а також висловлює свою точку зору
в цілому на написання історій у певних жанрових рамках:
Може здатися, що я кидаю виклик традиційному роману, та насправді я лише піддався Жону Дзіньдженю та його історії [5: 223].
Таким чином, відавторський наратор тут максимально зближується з автором і виправдовує свій “наративний експеримент” (із мішанкою наративних технік) природою
самої історії. Відтак, ця його спроба може розглядатися як нове розуміння реалізму і
новий вимір реалістичного письма, в якому важить відтворення не дійсності, а правди.
Слід іще додати, що і в цьому, останньому (якщо не рахувати додаткового розділу,
де представлено нотатник головного героя), розділі автор не зраджує своїй настанові на
мультинаратив – крім голосу відавторського наратора тут з’являються голоси кількох
маргінальних персонажів історії і знову складається мішанка наративних технік, тільки
голос відавторського наратора тепер лунає гучніше, ніж то було в попередніх розділах.
Таким чином, можна побачити, що в романі Май Дзя «Дешифрувати» створено поліфонічний наратив (або мультинаратив) на основі голосів автора й персонажів, при
цьому відповідні наративні техніки застосовано не випадково, а з метою подолати обмеження кожної з них. Зокрема, якщо техніку 3-особової нарації застосовано з метою
підсилення об’єктивності оповіді, то «недолік» такої техніки – недовіра читача до «всезнавчого» наратора – долається за рахунок використання “Я-нарації”, коли особиста присутність оповідача підсилює довіру до сказаного (як до пережитого власного досвіду).
З іншого боку, “недолік” “Я-нарації” – суб’єктивність і нав’язування читачеві власного
бачення – долається шляхом надання права голосу свідкам і документам та відсуненням
“Я-наратора” на другий план, за рахунок чого ефект правдивості оповіді підсилюється.
Загалом, така складна наративна техніка застосовується заради того, щоб показати новий
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вимір реалістичного письма, коли головною настановою для письменника є не відтворити дійсність, а показати правду, і довести, що художня оповідь теж може бути правдивою,
не втрачаючи при цьому своєї художности.
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ОСОБЕННОСТИ НАРРАТИВНОЙ ТЕХНИКИ В РОМАНЕ МАЙ ЦЗЯ
«ДЕШИФРОВАТЬ»
В статье исследуются типы наррации в романе современного китайского писателя
Май Цзя «Дешифровать». В ходе исследования было установлено, что основная нарративная техника в романе – предоставление слова нескольким нарраторам и презентация истории в разных типах наррации. Главная цель использования такой нарративной
техники – попытка преодолеть недостатки каждого отдельного типа наррации и создать максимально убедительную иллюзию правдивости художественного мира.
Ключевые слова: автор, нарратор, роман, тип наррации, точка зрения, персонаж.
Kirnosova N., Ph.D (Comparative Literature)
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv
NARRATIVE TECHNIQUES IN THE “DECODED” BY MAI JIA
The article studies types of narrators in the “Decoded” – a novel by the modern Chinese
writer Mai Jia. The study reveals that the main narrative technique in the novel is a polyphony
of narrators’ voices, when the story is tolled by diﬀerent characters mostly in the first person,
and then organized and complemented by a narrator, who speaks from the first person point of
view, but very often shifts to the third person narration. It is proposed to consider in the article,
that this kind of technique is used to overcome limits of particular types of narration and create
a highly convincing illusion of reliability of the world of fiction.
Keywords: author, narrator, novel, type of narration, point of view, character
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СПОСОБЫ РАЗВЁРТЫВАНИЯ ПОЭТИЧЕСКОЙ МЕТАФОРЫ
В ИНТЕРТЕКСТОВОМ КОНТИНУУМЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ БЕЛОРУССКОЙ И РУССКОЙ ПОЭЗИИ)
В статье рассматриваются способы развёртывания метафоры в интертекстовом
континууме на материале текстов белорусских и русских поэтов преимущественно ХХ
века. Выявлены различные структурно-смысловые изменения, которые претерпевает
троп за пределами текста-источника в направлении «текст – идиостиль – контекст
литературного направления (школы, стиля) – контекст эпохи – национальный стиль –
мировая литература – мировая художественная культура». Проанализированы
случаи диалога метафор, разделённых пространством, временем и различными
лингвокультурами. Сделан вывод, что в диалогизировании метафорики русских и
белорусских поэтов преобладающим является вхождение русского интекста в тексты
белорусских авторов, а большинство метафорических перекличек реализуется в виде
продолжения и развития исходного тропеического образа.
Ключевые слова: интертекст, поэтическая метафора, поэтический текст,
языковые приёмы, диалог, межкультурное взаимодействие.
О сущностной родственности метафоры и интертекста лингвисты высказывались
неоднократно. Ср.: «Теория интертекстуальности позволяет видеть «метафору» там,
где происходит сближение явленного в тексте фрагмента и фрагмента другого текста, не
представленного читателю физически» [4, c. 37–38]. Выход метафоры в интертекстуальное
пространство порождает чрезвычайно интересное и мало исследованное явление
метафорического «диалога». Переходя из текста в текст, продолжая свою жизнь в
интертекстовом пространстве родной, а в ряде случаев – и неродной, лингвокультуре, тот
или иной вербальный метафорический образ может подвергаться различным структурносмысловым преобразованиям. Подобного рода метафорика стала одной из ярких примет
идиостилей белорусских и русских поэтов, начиная с эпохи Серебряного века, чем и
обусловлена актуальность обращения к данной проблеме.
Цель нашего исследования – охарактеризовать выявить конкретно-языковые формы
развёртывания метафор в интертекстуальном пространстве, представленные в языке русской и белорусской поэзии ХХ-ХХI веков.
Материалом для исследования послужили поэтические тексты более 100 русских и
белорусских авторов ХХ-ХХI веков (общий объём – более 13000 страниц). Для достижения поставленной цели в качестве основных использованы методы структурно-функционального, компонентного, контекстного и оппозитивного анализа.
Основные результаты исследования.
К наиболее характерным структурно-смысловым преобразованиям исходного метафорического тропа, выходящего в интертекстуальное пространство, можно отнести следующие.
© Кураш С.Б., 2019
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1. Дополнение метафоры исходного текста следующим шагом развёртывания,
т.е. трансформация структурного типа А = В в структурный тип А = В1, В2..Вn. Так, в
стихотворении В. Брюсова «Кинжал», строящемся на реминисценции лермонтовского
образа кинжал – поэт («Поэт»), данный прецедентный образ получает следующую
ступень развёртывания, метонимически связанную с исходной ассоциацией: кинжал –
поэзия, ср. заключительное четверостишие текста: Кинжал поэзии! Кровавый молний
свет, / Как прежде, пробежал по этой верной стали, / И снова я с людьми, – затем, что
я поэт. / Затем, что молнии сверкали.
Аналогичным образом развёртывается исходная метафора прорастания зерна как
символа народного духа, воходящая к классическому стихотворению М. Богдановича, в
стихотворении М. Арочки “Каля магілы Максіма Багдановіча”: Паміж замшэлых плітаў
і вякоў / я ледзь знайпюў грудочак той пясчаны. / Прынесці б мне сгоды не ружаў чайных, /
а з роднай нівы жменю васількоў. / Які цяжкі табе прыйшоўся лёс! / Нібы зярнятам тым
над хваляй Ніла. / Не верыцца, што тут твая магіла, / а не ў краіне сосен і бяроз. / Ты,
кажуць, вечна марыў пра зварот / да тых вытокаў, што з глыбінь бруяцца, / аб новых
нарастках патурбавацца, / каб не пабіў сухмень ці иедарод. / Пераступіў к табе я грэбень
гор / з той вераю зярнят у калашэнне, / што ты жыццём пацвердзіў і служэннем, /
пакінуўшы іх мне – нібы узор. / 3 цяжкіх глыбінь ты праз мяне прарос – / прарос з пакутнай
цемепі магілы... / Маўчком стаю ў цяньку галін пахілых, / шукаю сіл, / твой згадваючы
лёс. В заключительной части приведённого текста метафорический образ прорастания
применяется к самому поэту: поэт-классик «прорастает» в поэте-современнике.
Г. Буравкин, откликаясь на метафору Пимена Панченко На пісьмовы стол, / Нібы
на плаху, / Болей / Галавы не пакладу, дополняет её новыми шагами развётрывания:
письменный стол – суровый судья; письменный стол – придорожная трава, ср.: Колькі ні
кляні свой стол пісьмовы, / Колькі ні хавайся ў сіні сад, / Усё роўна, / як суддзя суровы, /
Зноў вяртае ён цябе назад. / I, быць можа, ў тым зямное шчасце, / Каб, / высока ўзняўшы
галаву, / На пісьмовы стол яе пакласці, / Як на прыдарожную траву.
Подобный способ развёртывания метафоры в интертекстовом пространстве нередко
функционирует в виде «спора метафор» [1; 5, с. 138], когда концептуальная составляющая
прецедентного метафорического образа подвергается во вновь создаваемом тексте
переосмыслению и/или оспариванию. Ср.: «Реализация интертекстуальных смыслов
очень разнообразна ― от преемственности до конфронтации» [2, с. 32]. Особенно
насыщенной подобными «спорами метафор» стала эпоха Серебряного века и
последующие за ней десятилетия, вплоть до наших дней. Общей предпосылкой к этому
стала утрата единого мировоззренческого и эстетического центра в социокультурном
пространстве. Культурная ситуация начала прошлого столетия поражала обилием
талантов, многообразием художественных поисков, концептуальной полемикой стилей,
текстов, творцов. Такие переломные, рубежные эпохи всегда несут в себе «определенный
сгусток возможных, потенциальных, содержащихся в зародыше, в свернутом виде
тенденций, которые могут получить свое полноценное развитие далеко не сразу,
обладают некоей, если можно так выразиться, отстроченной актуальностью» [3]. Это
подтверждается и последующей поэтической традицией: тексты, создаваемые каждым
из поэтов этой эпохи, испытывали на себе заметное интертекстуальное влияние, будучи
включенными в культурные диалоги и полилоги.
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Отношения контрастирующей семантики могут устанавливаться как между текстами
разных авторов, так и между произведениями, принадлежащими одному поэту. Например,
такие отношения можно наблюдать между двумя стихотворениями М. Цветаевой, одно из
которых посвящено О.Э. Мандельштаму – «Никто ничего не отнял…» (1916), а второе –
Б. Пастернаку – «В мире, где всяк…» (1924). В обоих поэт сравнивает свой дар с талантом
названных мастеров слова. Однако в случае с О. Мандельштамом она говорит о его
превосходстве, а творчество Б. Пастернака оценивает как равновеликое своей поэзии: Я
знаю, наш дар – неравен, / Мой голос впервые – тих. / Что вам, молодой Державин, / Мой
невоспитанный стих! (1916) ~ Знаю – один / Мне равносилен. / Знаю – один / Мне равномощен.
/ Знаю: один / Ты – равносущ / Мне (1924). Таким образом, два текста М. Цветаевой
контрастируют относительно общего семантического наполнителя «отношение к творчеству
современников».
В качестве примера оппозиции метафорических контекстов с контрастирующим
значением приведём диалог фрагмента текста поэмы В. Маяковского «Владимир Ильич
Ленин» «Единица – вздор, / единица – ноль…» со строками Е. Евтушенко из стихотворения
«Забастовка сердца», кде Евтушенко вступает в полемику с Маяковским: Народа
стержень – это единицы. / Из личностей народ – / не из нулей. За этой оппозицией
кроется разница в идейно-эстетических взглядах двух поэтов, разделенных временем. Из
аналогичных примеров можно привести и диалог стихотворений В. Маяковского «Сергею
Есенину» (1926) и С. Есенина «До свиданья, друг мой, до свиданья…» (1925): В этой
жизни / помереть/ не трудно. / Сделать жить / значительно трудней – В этой жизни
умирать не ново, / Но и жить, конечно, не новей.
«Спор» метафор может организовываться по принципу трансформации формуры А =
В в формулу: А В, А = С. Так, например, Демьян Бедный в стихотворении “Просты
мои песни” спорит с метафорическим концептом поэзии, характерным, в частности, для
романтической поэзии, который для автора олицетворяет аполитичную поэзию. Строка,
содержащая отрицательную предикативную метафору Не свирелью был стих мой –
трубой, является ключевой в стихотворении с точки зрения отношения данного текста к
интертексту. Ср.: Писал я, друзья, не для славы, / Не для лёгкой забавы, / Не для сердечной
услады. / Не сладкие рулады, / Не соловьиные трели / Выводил я на нежной свирели: /
Просты мои песни и грубы. / Писал я их, стиснувши зубы. / Не свирелью был стих мой –
трубой, / Призывавшей всех вас на решительный бой / С мироедской разбойной оравой.
Аналогичный пример – фрагмент стихотворения М. Метлицкого, предваряемый
эпиграфом Дарога, закалыханая жытам... (Mаксім Танк): Не жытам — пасівелым
палыном / Дарога закалыханая. / Сном пакутна-даўка цэдзяцца мінуты. / I я, астатні
стомлены хадок, / Дарогай уздымуся на грудок, / Прастор агледжу, встрамі прадзьмуты.
Следующие далее примеры из белорусской поэзии основаны на метафорическом
отрицании библейской формулы «В начале было слово…», ср.: Спачатку ўсё ж быў
хлеб, / а потым — слова. / Спакон быў чалавечай мовай хлеб. / Пакладзены на стол, /
па-роўну разламаны, / як мудра ён яднаў плямёны, / свет людзей! (М. Арочка); Было
спачатку слова? / Ды не, зусiм не так. / Быў позiрк выпадковы, / i быў мiжвольны знак…
(Ю. Кiсялеўскi).
Крылатая фраза, одна из лингвокультурем советской эпохи “Призрак бродит по
Европе…”, стала отправной для текста стихотворения П. Макаля, в котором концептуальная
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составляющая исходного метафорического образа подвергается трансформации в
сторону её негативизации и отрицания: Прывід блукаў па Еўропе, / I ад яго з той пары /
У абстраляным акопе / Свет адбіваўся стары. / У прывідзе, як у хлебе, / Людзі ратунак
знайшлі: / Раю няма на небе — / Створым яго на зямлі! / Усё, што было, бракавалі / Градам
удараў ламы. / Касцямі братоў брукавалі / Дарогу ў наступнае мы. / То статкавым гуртам,
то строем / Пад барабанны грай / Канвойнымі ці пад канвоем — / У непазбыўны рай. / Мы
ў чэргах кіламетровых, / А завадатары зграй / Абцасамі па галовах — / Ціснуць у прывідны
рай... / Узвыеш ад сумнай весці / Голасам сціснутых скаб: / — Не даяце пад’есці, / Дайце
напіцца хаця б! / Ад цісканіны злачыннай / Хутка — пабачыце вы! — / Асколак Вялікай
Айчыннай / Выстраліць з галавы... / Гляджу з-пад рукі: якая / Эра з туману ўстае? / Прывід
ужо не блукае, / Прывід ужо растае.
Аналогичные структурные преобразования прецедентной метафоры лежат в основе
близкого к «спору» метафор явления, которое можно назвать уточнением метафорического
концепта. Ср. стихотворение А. Межирова «Напутствие», в котором поэт, не отрицая
концептуальной составляющей прецедентного образа «поэзия – оружие», адресующего
к идиостилю В. Маяковского, всё же ограничивает семантический объём метафоры,
говоря, что поэзия – это оружие, но оружие не любое: Но, за существование борясь, / Не
превращай поэзию в оружье. / Она в другом участвует бою...
У Е. Евтушенко в стихотворении, посвящённом С. Есенину, находим соединение
отношений сближения диалогизирующих смыслов и их контрастивной оппозиции в
пределах единого образного контекста: …любой из нас хоть чуточку Есенин. / И я Есенин, /
но совсем иной. / В колхозе от рожденья конь мой розовый. / Я, как Россия, более стальной /
и, как Россия, менее берёзовый.
Сходные мотивы звучат в приводимом ниже стихотворении Е. Лось «Свой Купала»,
посвящённом белорусскому классику: У кожнага — свой Купала... / У мяне ён — само
Купалле, / само неўміручае свята / песень, / кветак, / кахання, / кастроў... / У кожнага — свой
Купала... / У мяне ён — само змаганне, / сама неўміручая прага / свабоды, / годнасці, / праўды,
/ сяброў. / Мае трывогі — Купала / і перамогі — Купала. / Маё трыванне — Купала, / маё
шанаванне — Купала... / Маёй куванне зязюлі, / майго кананне татулі.
В приводимом ниже стихотворении белорусского поэта М. Дуксы подобное уточнение
(по сути – частичное оспаривание) исходной метафоры реализуется в форме диалога с
поэтом-предшественником: Жыцце – тэатр, а людзі ў ім акцёры... / Вільям Шэкспір,
і сапраўды ўсе так. / Акцеры мы, але ж і рэжысёры, / Бо ставім мы свайго жыцця
спектакль. / Мы самі выбудоўваем сюжэты / І павароты ўсе сваіх дарог. / Адначасова
стомленаму свету / Мы прамаўляем доўгі маналог. / Шчасліўчыкам, відаць, не будзеш век
ты, / На тэатральнай сцэне – штурхатня. / Бываюць і правальныя праекты, / Здараецца
нікчэмная гульня. / Згуляць хоць як – заўжды вялікі сорам, / А б’юць у ладкі – радасна да
слез. / Прыемна быць уласным рэжысёрам, / Ды рэжысёр галоўны – гэта лёс.
Посредством контрастирующих метафор в ряде случаев выражается реакция поэтов
на автометафоры их собратьев по перу. Ср. известный отклик Б. Ахмадулиной на
автометафору А. Вознесенского, построенный в виде «спора» метафор: Оторопев, он
свой автопортрет / сравнил с аэропортом – / это глупость. / Гораздо больше в нём азарт
и гулкость / напоминают мне автопробег («Мои товарищи»).
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2. Посттекстуальное развёртывание метафоры по принципу её превращения из
бинарной (двучленной) в веерную (интегрирующую), т.е. из А=В в (А1, А2… An) = В. Ср.:
Танки идут по Праге / в закатной крови рассвета. / Танки идут по правде, / которая не
газета. / Страх – это хамства основа. / Охотнорядские хари, / вы – это помесь Ноздрёва
/ и человека в футляре. / Совесть и честь вы попрали. / Чудищем едет брюхастым / в
танках-футлярах по Праге / страх, бронированный хамством (Е. Евтушенко, “Танки идут
по Праге”). Как видно, Е. Евтушенко использовал для создания нового метафорического
образа (танки-футляры) знаменитую чеховскую метафору-символ человек в футляре, в
результате чего метафорический образ футляра (В) стал интегративным по отношению к
человеку (А1) и танку (А2).
В стихотворении белорусской поэтессы Н. Матяш “Аднаму сяброўству» наблюдается
реализация сходной модели интертекстовой деривации, при этом метафоризируемые
понятия находятся в родо-видовых отношениях, иначе говоря, производная метафора
(Н. Матяш) становится уточняющей, детализирующей по отношению к исходной
метафоре А. Вертинского, заявленной в эпиграфе: Добрыя нашы ўсе парыванні, / Як кветкі,
хочуць, каб іх палівалі... Н. Матяш в своём тексте сравнивает с растениями, желающими
расти, дружбу: Час аддаляе нас. / Але ці час вінаваты, / Што ў нас аказалася небагата /
Душэўнай руплівасці не напаказ? / Сяброўства зялёнае каліўца / Яшчэ не зусім засохла / I
хоча расці высока,— / Няўжо яно ў нас ашукалася?!
3. Наконец, прецедентная и вновь созданная на её основе метафоры могут
расходиться на уровне tertium comparationis (интегральных семантических множителей)
А и В-элементов. Ср. диалог двух стихотворений белорусских поэтов – В. Дубовки и
Л. Рублевской, тексты которых приводятся ниже:
О Беларусь, мая шыпшына,
зялёны ліст, чырвоны цвет!
У ветры дзікім не загінеш,
чарнобылем не зарасцеш.
Пялёсткамі тваімі стану,
на дзіды сэрца накалю.
Тваіх вачэй – пад колер сталі –
праменне яснае люблю.
Ніколі пройме з дзікім ветрам
не развіваць дзявочых кос.
Імкнешся да Камуны Свету,
каб радасць красавала скрозь.
Варожасць шляху не зачыніць:
у перашкодах дух расце.
О Беларусь, мая шыпшына,
зялёны ліст, чырвоны цвет!
(Ул. Дубоўка)

Мы ведалі, што да вясны – далёка,
Што цяжка жыць на гэтае зямлі,
Дзе камянёў – на кожнага прарока.
Мы ведалі... І ўсё-ткі – тут жылі,
Тутэйшыя, рамантыкі, паэты...
Між верасовых пустак і балот,
Дзе паляваньне дзікае па сьледзе
Усё імчыць і трушчыць тонкі лёд.
Мы ведалі, што нашая шыпшына –
Ня цьвет чырвоны, а крывавы сьлед
І з пушчы нават сьцежкаю зьвярынай
Ня выйдзе больш ніякі інсургент.
Чароўнай Панны зьехала карэта.
Ды колы шлях пакінулі ў траве.
Мы гэткія ж – рамантыкі, паэты,
Тутэйшыя.
І Беларусь – жыве.
(Л. Рублеўская, «Аднакурсьнікі»)

Прецедентный метафорический образ “Беларусь – мая шыпшына”, принадлежащий
В. Дубовке, в контексте строк Л. Рублевской трансформируеться на уровне интегрального
семантического признака: зялёны ліст, чырвоны цвет (Дубовка) → Ня цьвет чырвоны,
а крывавы сьлед (Рублевская), что приводит к упоминавшемуся выше эффекту «спора
метафор».
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Выводы.
Таким образом, выход метафоры в интертекстуальное пространство порождает
чрезвычайно интересное явление метафорического «диалога»: в каждом последующем
«перевоплощении» троп претерпевает те или иные структурно-смысловые изменения,
тем самым деривационный тропообразовательный механизм продолжает работать за
пределами текста-источника в направлении «текст – идиостиль – контекст литературного
направления (школы, стиля) – контекст эпохи – национальный стиль – мировая литература –
мировая художественная культура». В отношения диалога могут вступать как метафоры
одного идиостиля, так и метафоры, разделённые пространством, временем и различными
лингвокультурами (переклички / диалоги / споры с текстами классиков и современников,
близких или отдалённых в идейно-тематическом, эстетическом, творческом планах). В
диалогизировании метафорики русских и белорусских поэтов абсолютно преобладающим
является вхождение русского интекста в тексты белорусских авторов. Большинство
подобных метафорических перекличек реализуется в виде продолжения и развития
тропеического образа. В значительной мере это позволяет говорить о единстве культурного
(в данном случае – поэтического) континуума, в пределах которого функционируют как
традиционные, так и индивидуальные, уникальные, авторские метафорические построения
поэтов – представителей белорусской и русской лингвокультур.
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СПОСОБИ РОЗГОРТАННЯ ПОЕТИЧНОЇ МЕТАФОРИ
В ІНТЕРТЕКСТОВОМУ КОНТИНУУМІ
(НА МАТЕРІАЛІ БІЛОРУСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ ПОЕЗІЇ)
У статті розглядаються способи розгортання метафори в інтертекстовому
континуумі на матеріалі текстів білоруських і російських поетів переважно ХХ століття. Виявлено різні структурно-смислові зміни, які зазнає троп за межами текстуджерела в напрямку «текст – ідіостиль – контекст літературного напрямку (школи,
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стилю) – контекст епохи – національний стиль – світова література – світова художня
культура». Проаналізовано випадки діалогу метафор, розділених простором, часом і різними лінгвокультурами. Зроблено висновок, що в діалогізуванні метафорики російських
і білоруських поетів домінує входження російського інтекста до текстів білоруських авторів, а більшість метафоричних перекличок реалізується у вигляді продовження і розвитку вихідного тропеїчного образу.
Ключові слова: інтертекст, поетична метафора, поетичний текст, мовні прийоми,
діалог, міжкультурна взаємодія.
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THE WAYS OF METAPHOR WIDENING IN INTERTEXTUAL CONTINUUM
(BASED ON BELARUSIAN AND RUSSIAN POETRY)
The article deals with the ways of metaphor widening in the intertext continuum on the material of texts of Belarusian and Russian poets, mainly of the twentieth century. Various structural
and semantic changes that the tropes undergoes outside the source text in the direction of «text –
idiostyle – context of literary direction (school, style) – context of the era – national style – world
literature – world art culture» are revealed. The cases of metaphors dialogues separated by
space, time and diﬀerent linguistic cultures are analyzed. It is concluded that in the dialogization of the metaphor of Russian and Belarusian poets is predominant as entry of Russian intext
into the texts of Belarusian authors, and most of the metaphorical echoes are realized in the form
of continuation and widening of the original tropical image.
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Цель статьи – на основе изучения истоков и форм когнитивного разрыва,
столкновения понятийных установок различных персонажей определить особенности
художественного мира произведения, воплощенной в нем авторской концепции. Суть
конфликта между двумя группами людей, представленных в рассказе, основана на
различии их аксиологических установок. Благодаря деталям внешности, манерам
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Одна из наиболее характерных особенностей современной науки – ее междисциплинарность. Когнитология (когнитивистика) принадлежит к числу активно развивающихся
междисциплинарных областей исследования. Она направлена на познание человеческого разума, мышления и связанных с ним ментальных процессов и состояний, процессов восприятия, категоризации, классификации, репрезентации и хранения информации
и объединяет психологов, философов, медиков, математиков, специалистов в области
компьютерных технологий, использует технические достижения (к примеру, томограф –
аппарат для получения данных о работе головного мозга путем его сканирования). В
последние десятилетия активно развивается конгнитивная лингвистика. В качестве основных задач этой ветви когнитологии В.А. Маслова называет исследование процессов
восприятия, категоризации, классификации, осмысления мира; ответ на вопросы, как
происходит накопление знаний, какие системы обеспечивают различные виды деятельности с информацией. Цель когнитивной лингвистики – построение модели языковой
коммуникации как основы обмена знаниями [3]. Уже есть основания говорить и о когнитивном литературоведении. Причем, не только опрерирование такими терминами,
как «концепт», «концептосфера» при изучении текста художественного произведения
включает литературоведов в пространство когнитивистики. В последнее время предпринимаются попытки построить теорию литературы на основах когнитивной науки. Как
показывает в своем экскурсе в историю этого направления (cognitive literary criticism)
Т.В. Бовсунивская, оно сформировалось в конце ХХ века благодаря работам таких ученых, как М. Тернер, Дж. Лакофф, М. Джонсон, Г. Симон, П. Стоквелл, Р. Цур, М.Г. Фримен и т.д. Т.В. Бовсунивская подробно останавливается на характеристике конгнитивной
жанрологии и поэтики, в частности – когнитивном подходе к теории метафоры, выполняющей в художественном произведении номинативную, смыслообразующую, эстетическую и когнитивную функции, поскольку в метафоре проступают предикаты наиболее
общего смысла [1: 9-13].
Остановимся на другой категории, не менее активно обсуждаемой когнитивистами
― «когнитивный диссонанс». Как правило, ею опрерируют в тех случаях, когда идет
речь о противоречивости знаний и представлений отдельного индивида. Осмысление
этого противоречия вызывает в индивиде состояние тревоги, побуждает его к действиям
по его преодолению. И если объектом внимания автора художественного произведения
является подобный процесс преодоления разрыва когниций, оно оказывается в центре
внимания исследователя, опирающегося на методику когнитивного литературоведения.
Не менее важным в процессе изучения литературы является постижение истоков, форм
выражения когнитивного разрыва, а именно ― столкновения понятийных установок различных персонажей, на основе которого формируется конфликт, который, в свою очередь, дает возможность судить об авторской модальности (воплощенном в произведении
понимании и переживании автором действительности).
В качестве примера остановлюсь на рассказе Александра Степановича Грина 1924
года «На облачном берегу». В центре произведения – два круга людей. С одной стороны,
это супруги, Август Мистрей и Тави, а также слепой старик Сван, которого они решили
приютить после того, как его бросили те, кто некоторое время заботился о нем. Несмотря на драматизм положения, в котором оказались Август и Тави (их обманули, продав
имение, у которого были законные владельцы, а потому они оказались без средств), они
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все же решились предложить свою помощь Свану, еще более беспомощному, чем они.
Вспомнив о приглашении, полученном ранее от их дальнего родственника Ионсона, они
втроем направляются к нему. Сам Ионсон, его жена Марта и их сын Гог составляют
второй круг действующих лиц этого произведения. И, как это характерно для романтического и неоромантического произведений, эти группы персонажей противопоставляются
в соответствии с антитезой «идеал – действительность». Оснований их противопоставления несколько. Начнем с того, что Август Мистрей, Тави и Сван лишены собственного
жилья, а Ионсон, Марта и Гог владеют большим домом. Различия между ними очевидны
в описании их внешности, манеры говорить. Так, к примеру, о Ионсоне сказано: «много, фальшиво и горячо болтал». Удивляясь непрактичности своих родственников, он замечает: «Недурно обтяпано», «Ведь вы сваляли дурака. Кто виноват?», «Так какого же
черта… не посмотрели вы свою кошку в мешке?!» [2: 277]. Каждая из фраз выявляет его
резкость, грубость и бесцеремонность. О Тави тоже сказано, что она говорила много,
однако ясно, что это была иная речь: «захлебываясь, начала Тави», «разговор Мистрея и
Тави стал лишь тем, что видели они, выраженным с тихой страстностью великой любви
к чистой и прекрасной земле» [2: 275]. О различии их душевной природы можно судить
по тому, как выглядят дома Ионсона и то имение, владельцами которого хотели стать
Мистреи. Дом Ионсона, выстроенный из крупных камней, напоминал казарму: окна
были «короткими», обивка стен – серой, в огромном зале была симметрично расставлена тяжелая мебель, а двери закрывались «плотно и с гулом, унылый оттенок которого
невозможно поймать ухом чернил» [2: 277]. С домом Ионсона связан не только унылый
звук дверей, но и резкие звуки хлопанья дверей и хохота самого Ионсона и его сына Гога,
грохот выстрелов ружья Гога. «Незадолго перед тем, как часы ударили полночь, под окном дома мелькнул громовой выстрел, сопровождаемый собачьим лаем и криками… По
всему дому пронеслось хлопанье дверей… Гог, пробормотав что-то, скрылся, стукнув о
дверь дулом ружья» [2: 279-280]. И чуть дальше о «впечателениях дома» Ионсона как
«взаимного отчуждения» сообщается следующее: «Там крикливыми голосами, счетами
и проклятиями, бранью и своеобразной душевной отрыжкой, точно обозначающей все
колебания делового дня, текла, собранная в жидкий узел на маковке, своя жизнь» [2:
281]. Интересно всех троих его владельцев представляет слепой Сван: «…Ионсон: черный, большой рот и рыжая черта поперек налитого кровью глаза. Его жена: зубчатый небьольшой круг с клювом спрута внутри. Гог… этот неясно… да: тьма, две медные точки
и крылья совы» [2; 280]. Что же касается имения, которое хотели приобрести Мистреи,
то о нем говорит Сван, поясняя их неосмотрительность, то, что они даже не посмотрели, за что отдают деньги: «Они хотели бы радоваться неожиданности, той, может быть,
незначительной, но всегда приятной неожиданности, когда, ступая на свою землю, еще
не знаешь ее. Они дорожат свежестью впечатления…» [2; 277]. Различны причины их
радости или озабоченности. Поясняя цель своего приезда к Ионсону, Мистрей просит
позволить им пожить у него всего несколько дней. «Пусть она порадуется дикой красоте
ваших мест», ― говорит он. Ионсону трудно понять родственника. «При-ро-да! – протянул Ионсон. – Моя болезнь та, что завод плохо работает» [2: 279]. Итак, уже это сопоставление групп персонажей проявляет различие их жизненных установок: у одних – это
непосредственность и радость встречи с красотой, у других – польза.
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И суть конфликта между этими людьми основана на различии их представлений о
ценностях. Поэтому мы и решили изучить рассказ А.С.Грина в когнитивном плане. В
первый же вечер Ионсон и его семья замечают на шее Тави жемчужное ожерелье. Слушая рассказ о мошенничестве, жертвами которго стали Мистреи, Марта шепчет мужу,
что на самом деле они продали не все, чем владели, и, обращаясь к Тави, спрашивает,
настоящий ли ее жемчуг. Та подтверждает, что крупные, «как бобы», зерна жемчужин
настоящие, называет их «хвостиком наследства». На что Ионсон возражает, что «хвостик не плох» и стоит «по крайней мере пять недурных имений». Но эти рассуждения
о материальной ценности нитки ее жемчуга Тави «весело и задороно» опровергает тем,
что они для нее значимы по иной причине – это память о встрече с мужем. «Эта ниточка
нас сосватала», ― поясняет она. И далее она описывает картины, которые связаны в ее и
ее мужа воображении с жемчужимнами. «Вот он воодушевился, ― рассказывает Тави о
муже, ― и представил мне в лдицах, как на дне морском раковина дремлет, сияя. Как она
живет глубокой жемчужной мыслью. И… и… как она любит, закрывает свою жемчужину, а мы сидели рядом и.. и…» [2: 278].
Это различие когнитивных установок (ценность в стоимости и ценность в значимости для соединения влюбленных) достигает кульминации в шестой части рассказа. В ней
описан разговор Ионсона с супругами Мистреями об их жемчуге. Ионсон предлагает
сделку. Он собирается заложить ожерелье, которое стоит «шестьдесят верных», получить
деньги, купить сырье и позже, превратив его в товар, возвратить заклад его владельцам
с процентами от сделки. При этом важно обратить внимание на слова, которые являются
для него обозначением жемчужин: это само по себе слово «жемчуг», а также «обеспечение поставки», «деньги» и «вещь»: «возвращаю вам вещь обратно …», ― говорит он. Он
начинает беседу медленно, подбирая слова. Ему сложно вести деловой разговор с людьми, чуждыми практицизма, а потому испытывает неловкость (старается не смотреть им
в глаза). И то, с каким трудом в его сознании формируются доводы, которые должны
заставить этих безумцев согласиться на его предложение, проявляется в его движениях:
«Избегая смотреть в глаза, он ворочал засунутыми в карман брюк кулаками, как будто
месил» [2: 281]. На его лице также отражается сложная работа сознания. Все черты лица,
как и мысли в его голове сдвигаются (он вздыхает, «сдвинув лицо так, что все его черты
собрались к глазам»). Но формулируя свой план он старается быть кратким, фиксируя
внимание слушателей на простоте и выгодности операции. Как деловой человек, полагающийся не на чувства, а на рассудок, он опирается на логику. Вначале он призывает
их быть внимательными («Слушайте: мне предлагают крупную партию…»), приводит
доводы («Если я внесу половину…»), заключает речь выводом («Таким образом, помимо
крупной прибыли…»). Чаще всего используется привычная деловому человеку лексика,
маскимально убедительная для него (крупная партия, «почти даром», «веду переговоры», «надежен», «в моем распоряжении», «внесу половину суммы», «товар», «по цене,
значительно более дешевой, чем рыночная» и т.д.). Его психическое состояние все время
меняется, поскольку разговор и сделке он ведет с людьми для него чужими. «Чужими»
не с точки зрения родственных связей, а с точки зрения отношения к смыслу жизни. Он
«внезапно и нагло» бросает на Мистреев «упорный взгляд», затем заметно волнуется, говорит «глухо и вкрадчиво», его лицо покрывается красными пятнами, позже раскачивает
головой «гневно и медленно». То, что и после отказа Мистрея он говорит «вкрадчиво»,
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свидетельствует о сохранении в его сознании мысли о ворзможности успешности сделки. Нужно просто подобрать более надежные доводы. Он снова обращается к их разуму
и подтверждает надежность сделки. «Послушайте, – начал он, помяв руки, ― здесь нет
риска. Я отвечаю и могу поклясться…» [2: 283]. И эти постоянные заверения Ионсона
в отсутствии опасности потери жемчуга – знак того, как он понимает причину колебаний супругов. Для него это ценный заклад, не больше. А материальные ценности могут
быть легко заменены другими ценностями, если они стоят не меньше. Это ход рассуждений делового человека. Мистрей, который проявляет несвойственную ему твердость
и жесткость, возражает Ионсону и заявляет, что для них с женой, в отличие от Ионсона,
в жемчуге заключена не «просто ценность», а их первый «простой вечер», «радужное
воспоминание», то есть ценность, но «иная». Причем, в его ответе Ионсону само по себе
слово «ценность» произносится трижды, но он все время подчеркивает, что понимают
они это слово по-разному. «Она уже утратила ту ценность, которая дорога вам, ― говорит он, ― ее ценность иная» [2: 283]. Они и в самом деле не могут понять друг друга,
поскольку для Ионсона смысл заключен в прибыли, а для Мистреев – в любви и красоте.
Обращает на себя внимание поведение Тави в этой сцене. Безусловно, она с самого
начала знала, как поведет себя муж, но ей было любопытно, какие доводы он приведет, и
чем закончится трудная беседа с Ионсоном. Она, сообщает повествователь, «вглянула на
мужа не без лукавства, предчувствуя интересный ответ». По сути, супруги в этой сцене
открываются не с неожиданной, но с новой стороны. Они так же, как и Ионсон, способны быть решительными, твердыми и убедительными, хотя и предпочитают полагаться
на чувства, а не разум.
Что касается авторской модальности, то есть отношения А.С. Грина к каждой из сторон конфликта, то она становится, как нам думается, очевидной из последней части рассказа. Покинувшие дом Ионсона Мистреи и Сван останавливаются на ночлег в пещере.
Сюда на запах еды приходит медведь. Он не трогает спящих, почувствовав в них «своих», то есть таких же ясных созданий природы, которые не проникнуты жаждой разрушения. Напротив, он, безусловно, не осознавая этого, спасает этих людей от вышедшего
на охоту за жемчугом Гога. «…горное чудовище выползло на тенистый свет звезд, и,
дыбом, тронулось к Гогу, поспешно направившему гремящую черту в косматое сердце.
Но медведь только махнул лапой. Пощечина обнажила скулы и, мгновенно помертвев,
согнутый в коленях страшнымс ударом, человек, видевший всю ночь только жемчуг, отправился за край бездны» [2: 286].
В рассказе А.С. Грина «На облачном берегу» объективная форма повествования. Однако благодаря внешним деталям – тому, как и что они говорят, какие чувства отражаются в их внешности, как они ведут себя, читателю тоже удается проникнуть в пространство сознания героев, тех мыслительных процессов, которые определяют их поведение,
их речь, которые, в конечном итоге, контролируются системой их жизненных установок,
направленностью их личности. А тем самым читатель приближается и к уяснению авторской концепции.
Я остановилась лишь на одном направлении анализа рассказа, которое связано с активно развивающейся в последнее время когнитивистикой. Но оно, как и когнитивистика в целом, представляется перспективным, поскольку вовлекает в орбиту исследования
целый ряд уровней художественного произведения: его языка, композции, системы персонажей, конфликта, авторской концепции и так далее.
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КОГНІТИВНИЙ РОЗРИВ В ОПОВІДАННІ О.С. ГРІНА
НА ХМАРНОМУ БЕРЕЗІ»
Мета статті – на основі вивчення витоків і форм когнітивного розриву, зіткнення понятійних установок різних персонажів визначити особливості художнього світу
твору, втіленої в ньому авторської концепції. Сутність конфлікту між двома групами
людей, представлених в оповіданні, ґрунтується на відмінності їх уявлень про цінності.
Завдяки зовнішнім деталям (мові, зовнішності, манері поведінки) читачеві вдається
проникнути в простір свідомості героїв.
Ключові слова: когнітологія, художній твір, неоромантизм, психічний стан,
авторська концепція, О.С. Грін.
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COGNITIVE GAP IN THE STORY BY ALEXANDER GRIN
“UPON A CLOUDY SHORE”
The aim of the article first, is to study the cognitive gap sources and forms of the collision of
diﬀerent characters conceptual settings and then, to define the peculiarity of the artistic world
of piece of writing and the author’s concept embodied in it. The gist of the conflict between
two groups of people, presented in the story, is established on the diﬀerence of their values
notions. Thanks to external details – what and haw they speak, what feelings are reflected on
their appearance, how they act, the reader is able to penetrate to the space of consciousness
of the heroes, those thinking processes, which modify their behavior, speech, which finally are
controlled by the system of their life attitudes and personality orientation. This way the reader
is approaching to the understanding of author’s concept.
Key words: cognitology, work of fiction, neo-romanticism, mental condition, author’s concept, Alexander Grin.
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СИТУАЦИЯ РАЗРЫВА КОММУНИКАЦИИ РЕБЕНКА С ЕГО
ОКРУЖЕНИЕМ В СОВРЕМЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
В статье обращено внимание на частотность ситуации одиночества ребенка
в произведениях современных российских (А. Козлова, А. Понизовский), французских
(С. Жермен), американских (Гиллиан Флинн) писателей. Следствием одиночества
становится деструкция коммуникации. Дети (герои произведений) переживают
психологическую травму и в результате по-разному относятся к слову, однако все
ищут иные, невербальные формы самовыражения (огонь, звуки и движения животных)
или же используют слово неожиданным образом (вырезают его на собственном теле).
Таким образом, решение лингвистических и литературоведческих вопросов включает
исследователя этих произведений в круг социальных, психологических, философских
проблем.
Ключевые слова: коммуникация, отчуждение, вербальный и невербальный уровни,
герой, роман.
Проблема разрыва коммуникации и всего, что является психическим препятствием
передачи или адекватного восприятия информации от одного человека к другому
(другим) – относится к числу наиболее активно обсуждаемых социологами, психологами,
философами, нейролингвистами и т.д. Само по себе явление нарушения процесса обмена
информацией обозначается исследователями по-разному: коммуникационный барьер,
деструктивное общение, коммуникационный разрыв, неучастие, отказ от общения.
При этом некоторые авторы употребляют понятия «коммуникация» и «общение» как
синонимы, некоторые разделяют их, представляя коммуникацию как одну из форм
общения. По-разному они мотивируют это явление. Так, в частности, И.Е. Волков
рассматривает его в контексте современного кризиса идентичности и пишет: «Под
коммуникационным разрывом понимается разрыв между смысловым и словесным
содержанием человеческой коммуникации, разрыв между людьми, которые порой просто
не хотят слышать и воспринимать друг друга, но с большим удовольствием пользуются
электронными средствами массовой коммуникации (СМК) для общения с виртуальными
собеседниками и создания виртуальных семей. Проблема данного разрыва, проблема
тотального отчуждения…» [1: 85]. Кроме обозначенного И.Е. Волковым основания
разрыва коммуникации – переключение внимания человека с межличностного общения
на виртуальное (через компьютер) и его погружение в пространство Интернет-паутины,
следует назвать также усиление переживания человеком одиночества, незащищенности
и, как следствие – самоизоляцию, замыкание на собственных проблемах; развитие
технологий манипулирования поведением человека, влекущее за собой его стремление
защитить свою суверенность и так далее.
© Морева Т.Ю., 2019
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Художественная литература реагирует на подобный процесс, включаясь в познание
межличностных отношений, но, безусловно, в присущей ей – художественной – форме.
В качестве примера обратимся к нескольким произведениям современных авторов, в
центре которых – личность ребенка, или же вынужденного вырабатывать стратегию
поведения в ситуации коммуникативного барьера (то есть находящегося в состоянии
жертвы разрыва коммуникации), или же становящаяся инициатором этого разрыва.
Поскольку той формой коммуникации, которая принципиальным образом отличает
человека от других живых существ, является вербальная, а слово, как замечает Э.В. Сайко,
является реально значимым конструктом «процесса антропогенза, появления человека,
его осуществления, роста-развития», тем, что «изначально и постоянно выстраивало и
выстраивает пространства мысли человека» [7: 4], отношение именно к слову дает основания для суждения о состоянии процесса коммуникации. Поэтому остановимся на роли
слова и отношении к слову героев избранных произведений.
Одним из проявлений разрыва коммуникации можно считать отказ от чтения. Это
происходит с Анютиком в романе Анны Козловой «F 20». Анна Юрьевна Козлова –
современная россий
ская писательница, по сценариям которой снят ряд фильмов,
из них наиболее известным является сериал «Садовое кольцо». «F 20” – роман о
двух девочках, пытающихся определить линию своей жизни после открывшейся
им трагической истины о себе. Название этой истины – шизофрения. Поскольку они
предоставлены сами себе несмотря на то, что у них есть отец, хотя и проживающий
отдельно, бабушка-медик и маме, несостоявшийся врач. Ключевое значение в их
поведении приобретает необходимость скрывать признаки своей болезни, что, в свою
очередь, определяет их коммуникативное поведение. «Самое тупое, что ты можешь
сделать, – говорит Юле вернувшаяся из клиники сестра, – это рассказать про то, что с
тобой происходит, маме или бабушке. А особенно врачам!». На возражение, что она «не
в себе» и не может так дальше жить, Анютик рекомендует: «Притиворяйся нормальной –
это все, что ты можешь сделать. Как и я. Если поддашься им, тебя заберут в дурку. А
это самое страшное…» [4: 8]. Одно из проявлений болезни Анютика – отсутствие
способности к процессу чтения. «Она, – рассказывает о сестре Юля, – не могла осознать,
как отдельные буквы соединяются в слоги, писать в прописи у нее тоже не получалось.
Я честно пыталась ей помочь, но она как будто бы и не нуждалась в помощи…» [4: 5].
То же происходит и с Васькой в романе Виктории Платовой «Тингль-Тангль». Ненависть
к миру после гибели в дорожной авариии родителей она переключает на сестру Полину
(Мики), выстраивая свое общение с ней путем отрицания всего, что бы та ни сказала
(«ни хрена ни…»). Она, хотя и здорова психически, но, как и Анютик, отторгает все
попытки научить ее читать.
Для Гаси, героя романа Антона Понизовского «Принц инкогнито», напротив,
чтение – это тот единственный канал информациии, который он оставляет для себя
после разрыва связей с внешним миром. Однако от звучащего, устного слова он
отказывается совершенно. Таким образом, вербальная коммуникация осуществляется им
односторонне: он оставаляет за собой только роль реципиента сведений из Интеренета о
рыцарях, монарших особах, о флоте, исторических событиях и т.д. А для того, чтобы от
него не требовали произнесения слов, вербального общения, он симулирует эндогенный
мутизм. Это патологическое состояние, проявляющееся в том, что человек, у которого
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сохранились функции речевого аппарата, слуха, понимания чужой речи, молчит. Мутизм
Гаси – проявление абсолютного отказа от социальных контактов – необходимости
посещать школу, спортивную секцию, выходить на улицу. В отличие от настоящих
мутистов, которые стараются иными, не аудиовербальными средствами выразить
свои желания, он отвергает не только речевые, но и тактильные, визуальные и другие
контакты с внешним миром. Медбрат Дживан трогает его за запястье, встряхивает его
руку, но рука остается «безвольной». Гася поясняет: «Я не выношу, когда ко мне близко
подходит чужой человек… Меня изумляет, как окружающие не способны держать
дистанцию, как они терпят чужие прикосновения, как они не противны друг другу»
[6: 56]. Он признается, что за одиннадцать лет после постановки ему диагноза «мутизм»
он разучился смотреть людям в глаза. Даже если к нему обращаются, он скользит
«невидящим взглядом» мимо говорящих [Пониз, с. 262]. Однако следует уточнить,
что отсутствие визуального контакта объясняется не только тем, что Гася игнорирует
внешний мир, но и его полным погружением в мир «невозможный», как он сам его
обозначает – мир его воображения. В этом, возможном пространстве он – обладатель
ненавистного ему тела, пациет больницы, к которому медбрат относится как к домашнему
животному, житель провинциального грязного городишка Подволоцк, недаклеко от
которого еще более страшное место – Колываново, куда отвозят хронических больных на
верную и скорую смерть. В «невозможном» мире – его родина Испания, палуба корабля
«Цесаревич», на котором он плывет на свою коронацию, а сам он – ловкий, сильный
и смелый «невозможный матрос», принц инкогнито. Отвергнув весь «возможный
мир», Гася отказался и от всех средств коммуникации с ним. Но ему необходима связь
с умершей матерью, которой он пытается объяснить свое поведение. И для этого он
создает образ своего оруженосца Миньки, который должен видеть Гасю со стороны
и рассказывать матери, каким на самом деле бесстрашным и лоуким является ее сын,
наследник престола. Он находит и язык для выражения своих намерений и понимания
самого себя. Это огонь. «Я, – сообщает Гася, – щёлкаю зажигалкой. Наволочка темнеет,
на ткани вспухает пятно, будто я капнул чернилами. По границе разрыва рыскают
штрихи пламени, тире – тире – точки. Как азбука Морзе, как отдельные буквы,
слова и огненно-красные строки, нитки вспыхивают и на глазах истлевают, штришки
расползаются (изгибаются дугами, распадаются на отдельные скобки). С красной
строки загорается ткань. Беспорядочно разбегаются, распространяются язычки –
поодиночке и стайками, табунками: сбиваясь, лопочут, плетут витиеватые вензеля. Я
вижу: огонь – это речь. Это сказка. Перебивая, подхватывая друг друга, с пятого на
десятое, путаясь, обрываясь, огненные языки торопятся рассказать про меня и про
Миньку» [6: 7-8]. С помощью огня он рассказывает о себе, демонстрирует свое величие
(каждый король – Солнце), уничтожает все внешнее – грязь отделения, ту телесную
оболочку, которая скрывает его настоящего.
Если Гася избирает для самовыражения необычный способ – язык огня, героини
романов Анны Козловой «F 20” Юля и Гиллиан Флинн «Острые предметы» Камилла,
используют слова неожиданным образом: они вырезают их на собственном теле. Еще до
первых признаков шизофрении Юля полюбила немецкий язык. «В его громоздкости, –
поясняет она, – я находила надежность, в неблагозвучии – тайную красоту, в чудовищной
гармматике – вознаграждение. Возвращаясь из школы, я стаскивала с полки огромный
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немецко-русский словарь и часами читала его. Длинные, составленные из многих
других, как скелет из костей, слова, меня очаровывали» [4: 4]. Анализируя ситуацию
«психологического истощения», в которое погрузился современный мир, когда
распадается не только инфосфера, техносфера, но и психосфера, автор «Третьей волны»
Элвин Тоффлер обратил внимание на то, что для здоровой психосферы необходимо
соблюдение трех основных требований: общности (альтернативной которой является
«чума одиночества»), структуры (альтернативой которой является «распад») и смысла.
По сути, словарь для нее стал символом той упорядоченности, которой не хватало в
жизни и которая составляла для нее необходимый смысл. Возможно, поэтому, когда она
пыталась подавить в себе звучание разных голосов и видения и тем самым восстановить
порядок в голове, она пряталась в ванной и лезвием чертила на ногах слова. Сначала
короткие, позже пришла очередь длинных. Для Камиллы это занятие становится своего
рода наказанием. Правда, она не понимает толком, в чем провинилась, но убеждена, что
мать за что-то ненавидит ее. Поэтому она тоже вырезает слова на своем теле.
Постепенно меняется отношение к слову и у Люси, героини романа французской
писательницы Сильви Жермен «Взгляд медузы».
Вначале Люси интересовали слова. И не только потому, что часто за ними скрывались
неведомые ей смыслы, а значит – тайны. Ее отношение к словам и буквам позволяет
говорить о ней как о синестетике. «Люси, – сообщает повествователь, – иногда казалось,
что некоторые, самые загадочные слова придают уклончивый отблеск глазам кошек.
У Фанфана совершенно круглые оранжево-желтые глаза. Взгляд у него ласковый,
быть может, чуточку пустоватый. Слова в его глазах вздуваются и обретают медный
оттенок. Люси нравится давать словам цвет; от фамилии тети и дяди, которого она
никогда не видела – Лормуа ‹…› появляется оранжеватый отблеск точно так же, как от
слов “счастье” и “несчастье”, неважно, что значат они совершенно противоположное.
Бирюзовая синева глаз с косинкой Финетты отсвечивает на словах “надгробная плита”,
“вывеска гостиницы”, “огорчение”, “вдовство”, “ангел” и “флебит”. Светлая, почти
нежно-лиственная зелень глаз Гризон окрашивает слова “житана”, “мерзость”, “война”
и “супргуг”» [3: 43]. Слова в восприятии Люси имели не только обычнное звучание, но и
сливались со звучанием внешнего, природного мира. К примеру, слова тетушки Коломбы
шуршали» [3: 43].
Любимой гласной Люси была «О», а потому слова, начинающиеся на эту букву, –
опиоман, опоссум и омнибус – хотя и обозначали что-то неизвестное ей, были похожи
на десерт, пахли «ванилью и жженым сахаром» [3: 48]. «О» нравилось ей своей формой
и звучанием. «”О” можно подрисовать, превратить в лицо, или в сердцевину цветка, или
в солнце, в воздушный шар, яблоко, апельсин, в колесо или круглое окошко. “О” можно
превратить в тысячу вещей», – думала она [3: 47]. Слова для Люси – это ступеньки в мир
фантазий, неотделимый для нее поначалу от действительности.
И, напротив, молчание является знаком отсутствия мыслей и чувств, душевной
пустоты. Как у Фердинана, сводного брата Люси. Тот «говорил очень мало, ни с кем не
был откровенен, непонятно было, что он думает, ну, а как следствие, люди не знали, что
думать о нем» [3: 74].
Но постепенно Люси узнает о других причинах молчания, о его связи с
неблагополучием. В отличие от повелительного, («прямо как медный колокольчик»)
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голоса матери, голоса «порядка и приказаний», голос отца почти не звучал в доме.
Его голос почти сближался с безмолвием. Это был голос, умеряемый неуверенностью,
боязнью, приглушенный давним огорчением, оттого, что его плохо и неверно слушали в
те уже далекие времена, когда он говорил о любви.
Ночаще всего, как обнаруживает Люси, молчание является знаком переживания горя.
Замолчал, погрузившись в оцепенение, отец погибшей девочки Анны Луизы, которую
все в доме называли Белочкой. В молчание погрузилась ее мать, которая ничего не
говорила, да и вряд ли слышала, когда говорили рядом с ней. «Все ее внимание обращено
к нездешнему, ее слух ловит несуществующие звуки – смех дочери, ее по-беличьи
подпрыгивающие шаги, ее звонкий голос» [3: 54].
Молчание проникает и в жизнь Люси после того, как она подверглась насилию со
стороны сводного брата. Горе резко меняет форму ее общения с семьей. Теперь она
сухо отвечала, что здорова, «уклоняясь от руки, пытающейся ее погладить» [3: 90].
Ее речь стала грубой, криво усмехаясь и глядя в сторону, она, скорее, борматала, чем
произносила слова. Мать, занятую лишь сыном от первого брака, она теперь считала
волчицей из сказки, а самого Фердинана – людоедом, поскольку, как она обнаружила, он
не только отравлял ее своим дыханием, тайком забираясь в ее комнату, но и был повинен
в гибели двух других девочек из их городка.
С одной стороны, молчание для нее стало единственным способом скрыть правду о
себе. «Ее тайна запечатлена тяжелой печатью, не позволяющей ей раскрыть рта. Печатью
стыда и страха. Люси молчит. Людоед отнял у нее голос, запер под замок все слова
невозможного признания, что так мучает ее» [3: 99]
Другая причина отказа от вербальной формы коммуникации заключается в том,
что Люси перестала видеть в ней смысл. Ведь словами пользовались люди, которые
делились теперь на людоедов и тех, кто терпел рядом с собой людоедов. Пережив
отчуждение от самых близких ей матери, отца, тетушек, она все свои силы направила
на усвоение невербальных формы передачи эмоций, подсмотренных и подслушанных у
дикой природы. Причем, она вбирала в себя способность принимать позы, производить
звуки, с помощью которых животные и насекомые «ловко убивали друг друга»
[3: 124]. Эти преимущественным образом кинетические средства коммуникации
(жесты, мимика, движения и положения тела) были нужны ей, чтобы обрушить их на
своего врага Фердинана. «Она молчит, он тоже. С той поры как она уселась на стену,
они не обменялись ни словом. И дальше не будет произнесено ни слова. Одни лишь
нечленораздельные звуки – и все. В словах больше нет нужды. Сейчас имеет значение
только взгляд – безумный взгляд, застывший, как в зеркале…. Который истребляет то,
что зрит.
‹…›. Девочка прочно удерживается в позе изваянной склонившейся химеры.
Химеры с глазами из раскаленной лавы, со встопорщенными волосами, с худыми
коленками в царапинах и с кривящимся ртом. Он корчит гримасы, морщится. И гримасы
ее одновременно красочны и звучны. Она намазала губы темно-красной помадой и
начернила зубы. Рот у нее кривится, верхняя губа вздергивается, как у злящейся собаки;
она то щелкает, то скрипит зубами, временами пронзительно свистит, издает какие-то
щипящие и хрипящие звуки, короткие, отрывистые вскрики. Иногда она высовывает
розовый язык, который кажется отвратиительным, жутким между почти черными
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губами. Она скатывает его в трубочку, выпрямляет, высовывает далеко изо рта, снеова
скатывает и словно бы глотает. Она вращает глазами, закатывает их, щурит, почти что
закрывает – чтобы потом еще острей вонзить взгляд в лицо лежащего» [3: 112-133]. И, в
конечном итоге, именно Люси удается то, что не смогли сделать взрослые – освободить
город от насильника. Она парализует его, лишая движения и способности говорить, а
вскоре – и дышать.
Лишь значительно позже, уже став взрослой, Люси постепенно начала
восстанавливать в себе способность переживания человеческих состояний (прощения
и умения радоваться), а, главное, желание произносить слова – все то, что необходимо
для психологического здоровья: «…положительное отношение к самому себе,
положительное отношение к другим людям, личностная рефлексия и потребность в
саморазвитии» [5: 242].
В каждом из названных произведений идет речь об опасном, но судя по тому, что
писатели все чаще к нему обращаются, все более распространяющемся явлении в
современном социуме – распадении связей между самыми близкими людьми – в семье,
этом «самом чувствительном показателе духовного и социального здоровья общества»
[2: 69]. Безусловно, конфликт между отцами и детьми существует столько же, сколько
и объединение людей в крупные или мелкие сообщества. Он приобретает особо
острый характер на сломе каких-то форм отношений, переходе к новым институтам,
идейным и нравственным системам. Это могут быть как позитивные, так и негативные
с точки зрения гуманизма перемены. К примеру, конфликт между отцами и детьми
неизбежен при переходе от патриархальной целостности к эпохе самоутверждения
индивидуальности и рождения саморефлексии. Для нашей эпохи этот конфликт является
знаком отчуждения человека со всеми его трагическими последствиями. Совершенно
неслучайно, что в каждом из произведений, которые оказались в зоне нашего внимания,
разрыв коммуникации между ребенком и взрослыми сопровождается его психическим
заболеванием. У читателя формируется представление о безумии всего мира, в котором
по сути любой человек – представленный самому себе принц инкогнито, способный
реализовать свои возможности лишь в виртуальном пространстве воображения,
пространстве совершенно изолированном, неведомом и не нужном никому, кроме
него самого. Таким образом, решение непосредственно лингвистических вопросов
(отношение персонажа к слову) неизбежно выводит нас на уровень осмысления важных
социальных, мировоззренческих, психологических проблем.
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СИТУАЦІЯ РОЗРИВУ КОМУНІКАЦІЇ ДИТИНИ З ЇЇ ОТОЧЕННЯМ
У СУЧАСНІЙ ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
У статті звернено увагу на частотність ситуації самотності дитини в творах
сучасних російських (Г. Козлова, А. Понизовський), французьких (С. Жермен), американських
(Гілліан Флинн) письменників. Наслідком самотності стає деструкція комунікації. Діти
(герої творів) переживають психологічну травму і в результаті по-різному ставляться до слова, проте усі шукають інші, невербальні форми самовираження (вогонь, звуки
і рухи тварин) або ж використовують слово несподіваним чином (вирізають його на
власному телі). Таким чином, вирішення лінгвістичних і літературознавчих питань
включає дослідника цих творів у коло соціальних, психологічних, філософських проблем.
Ключові слова: комунікація, відчуження, вербальний і невербальний рівні, герой, роман.
Musiy V., prof., DrSc (Philology)
Odessa I.I. Mechnikov National University, Odessa
SITUATION OF CHILD‘S COMMUNICATION GAP WITH IT’S
ENVIRONMENT IN MODERN ART LITERATURE
The article focuses on the frequency of the child’s loneliness situation in the works by
contemporary Russian (A. Kozlov, A. Ponizovsky), French (Sylvie Germain), American (Gillian Flynn) writers. The consequence of loneliness becomes the destruction of communication.
Children (heroes of the works) suﬀer psychological trauma and, as a result, change their attitude to the word, look for other, non-verbal forms of self-expression (fire, sounds and movements of animals) or use the word in an unexpected way (cut it out on their own body). Thus, the
solution of linguistic and literary questions includes the researcher of these works in a circle of
social, psychological, philosophical problems.
Key words: communication, alienation, verbal and non-verbal communication levels, hero,
novel
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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ РОМАНТИЗМА КАК МЕТОДА И ЛИТЕРАТУРНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ
В статье рассматривается романтизм, как литературное направление, его
основные черты и особенности. Выделены такие особенности романтического
творчества как двоемирие, титанизм романтического героя, мифологизм.
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Романтизм – это метод отражения действительности, сформировавшийся к концу
XVIII в. и остававшийся продуктивным до середины XIX в. Он охватил все явления
культуры и искусства, его истоки можно проследить в предшествующих столетиях как в
области искусства, так и в области философии и общественной жизни [3, с. 17].
Термин «романтизм» связан со словом «роман». Романом с XII в. во Франции
называли повествование о любовных и воинских приключениях, о невероятных
авантюрах, выпавших на долю исключительных личностей. Эти произведения были
написаны на «живом» – романском языке, а не на мертвой латыни, обычной для
античного романа. В отличие от саги в романе не было повествования о подлинных
событиях. Роман был плодом воображения конкретного автора [4, с. 180]. Романы
покоряли читателей и слушателей средневековья, за ними закрепилось представление как
о произведениях с захватывающим сюжетом, воспроизводящим подвиги во имя любви,
славы, совершаемые выдающимися людьми, способными побеждать даже злобные,
враждебные человеку силы. В середине XVII в. в Англии появилось прилагательное
romanticism, romantic (романтический), которым определяли специфику эмоциональнонапряженного, с элементами иррациональности героически-галантного романа барокко.
Так в понятие входит представление о тайне, а не только о приключениях. В 1694г.
прилагательное в форме romanesque зафиксировано в словаре Французской академии,
а Руссо употреблял его для характеристики неповторимой швейцарской природы. Так
за этим словом, долго собиравшим свое содержание, закрепляется терминологические
значение. Романтизм сочетает в себе высокую духовность, философскую глубину,
эмоциональную насыщенность, сложный сюжет, особый интерес к природе и прежде
всего убежденность в неисчерпаемых возможностях человеческой личности [3, с. 9].
Романтическое движение конца XVIII – начала XIX в. оказалось одним из самых
сильных и продуктивных, прежде всего потому, что оно проявило себя не только в
литературе и в искусстве, но и в философии, экономике, политике. Все формы человеческой
деятельности этого периода имели сходные корни в жизни своих стран [5, с. 228].
Ф. Шлегель считал, что романтизм был порожден Французской революцией 1789г.,
философией Фихте и «Вильгельмом Мейстером» Гёте. Это суждение немца о трех
составляющих метода актуально для всех национальных форм романтизма [4, с. 78].
© Норец М.В., 2019
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Французская революция, как и революционная борьба в Америке, оказала
двойственное воздействие: с одной стороны, рождала надежду на результативность
активного действия, веру в возможность освобождения, с другой – порождала
неуверенность, трагическое ощущение безысходного одиночества и бессилия в
реальном жестоком мире и поэтому уводила в философские утопии, в реконструкцию
идеализированного прошлого, в ироническое воспроизведение реальности [3, с. 52].
В это время складывалось представление о непостижимых возможностях личности,
о скрытых глубинах духа и воли. Революция рождала титанов и гениев.
Противоположные тенденции приводили к разрыву сознаний, к распадению
существования на две составляющие. Возникала романтическая двойственность –
категориальная особенность романтического движения [5, с. 312].
Философские истоки в каждой стране разные, но они часто восходят к немецкой
философии. Идеи Канта с признанием вещи в себе и вещи для нас как бы разделяют
мир на две половины, где вторая – вещь в себе – ведет в те области, которые находятся
вне рационалистического постижения мира, указывая на таинственное, мистическое, что
присуще произведениям Новалиса, Вакенродера, Л. Тика в Германии, Колрижда и Саути
в Англии, Ж. Санд во Франции, Э. По в Америке. Романтики верили в возможность
пересоздания мира с помощью искусства, мечтали о Золотом веке, который станет
реальностью благодаря творящему Я художника [3, с. 12].
Идеи Шеллинга, создателя трансцендентальной философии (от латинского transcendo – переходить, выходить за пределы), видевшего мир в его двойственности,
утверждали всеобщую одухотворенность [4, с. 45]. Можно утверждать, что все
философские системы, оказавшиеся близкими романтикам, так или иначе указывали на
неограниченные возможности личности, предполагали возможность изменения мира.
Двоемирие чаще всего называют категориальной особенностью романтизма.
Двоемирие романтизма, особенно проявившееся в немецком варианте, исходит из идеи
Шеллинга о двойственности – разделении мироздания на духовную и физическую
сферы и вместе с тем на признании единства этих противоположностей. На эстетическом
уровне оно реализуется в особенностях сюжетосложения и поведения героя [3, с. 64].
Главный персонаж романтиков – всегда титаническая личность, не случайно
романтизм сопоставляют с Возрождением. Титанизм романтического героя может
проявляться в различных формах: он может быть наделен могучими страстями, сильной
волей и смелым разумом, как Манфред Байрона, несокрушимым вольнолюбием, как
Прометей Шелли, поистине непостижимой наблюдательностью, как Дюпен Э. По, или
неисчерпаемыми глубинами духа, как Генрих фон Офтердинген Новалиса. Он может
отличаться и безграничной самоотверженностью в любви, как Квазимодо у Гюго. Все это
явления одного порядка, ибо романтизм признает сознательное усиление при отражении
действительности [6, с. 122]. Гюго писал, что он превращает мерцание в свет, а свет – в
пламя.
Романтическое искусство начинает анализировать чувства. Здесь прежде всего
необходимо назвать романы Б. Констана и А. де Мюссе во Франции, «Люцинду» Ф.
Шлегеля в Германии, «Ченчи» П.Б. Шелли в Англии, психологические новеллы Э. По в
Америке [6, с. 11].
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Описание природы имеет у романтиков не только декоративное значение. Природа
оказывается как бы действующим лицом. Однако восприятие природы романтиками
нельзя отождествлять с руссоизмом: естественный человек романтиков – это не только
не испорченная цивилизацией личность, но личность высокой духовной организации,
просвещенная и притом обретающая свое истинное Я только на лоне природы,
постигающая ее тайный язык.
В литературе романтизма вместе со стремлением к философской универсальности
возникло чувство историзма. Оно проявилось не только в том, что изменилось понимание
личности, но и в том, что История общества стала одной из постоянных тем этого этапа.
В Германии в работах братьев Шлегелей возникает исторический подход к изучению
литературы. Писателей начинает интересовать подлинная, а не мифологизированная, как
у классицистов, национальная история. Однако обращение к прошлому часто приводило
к идеализации Средневековья, которое превращалось в аналог Атлантиды – идеального
государства прошлого, что было связано с неприятием настоящего и с поисками идеала
[5, 134].
Интерес к истории развил внимание «к местному колориту» – к внешнему миру,
окружавшему человека в далекие века или в иных странах. «Местный колорит» романтиков
не следует отождествлять с «обстоятельствами», имеющими социальную ориентацию и
определяющими формирование личности у реалистов. В романтизме реалии внешнего
мира создают фон, и этот фон часто бывает необычным, живописным, как Двор чудес в
«Соборе Парижской Богоматери», однако он никак не влияет на формирование характера
идеальной романтической героини Эсмеральды. Романтизму присуща субъективность:
в процессе творчества писатель подвергает мир трансформации, которую подсказывает
ему индивидуальное видение мира и полет фантазии [3, с. 22]. Поэт Клингсор у
Новалиса утверждал, что поэты постоянно в своей душе делают открытия о сущности
окружающего мира. Использование жанра литературной сказки или передача
сновидений открывали простор как субъективности, так и фантазии, хотя лестница
фантазии романтиков, если пользоваться образом Гофмана, стояла на реальной почве. Но
следует помнить и о том, что – здесь следует прибегнуть к образу Гюго – романтическое
зеркало превращало мерцание в свет, а свет в пламя. Следствием такого видения и
отражения мира становилось то, что сюжеты романтических произведений оказывались
перегруженными необычными событиями, мелодраматическими ситуациями [1, с. 56].
Суть романтического видения выражена в начальных строках самого знаменитого
произведение Уильяма Блейка «Прорицания невинности»:
В одно мгновенье, видеть вечность,
Огромный мир в зерне песка,
В единой горсти бесконечность
И небо в чашечке цветка [7, с. 78].
И, как следствие, одной из характерных черт романтизма является становление
углублённого отношения к мифу. Выдвигается концепция «новой мифологии» (neue Mythologie), провозглашенная представителями раннего йенского романтизма. Суть которой
состояла в общеромантической тенденции мифологизации литературного текста, а сам
миф являлся важнейшей составляющей романтического сознания.
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У статті розглядається романтизм як літературний напрям, його основні риси та
особливості. Автором визначені такі особливості романтичної творчості як двоєсвітність, титанізм романтичного героя, міфологізм.
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MAIN FEATURES OF ROMANTICISM AS A METHOD AND LITERARY
DIRECTION
The article is dedicated to romanticism being treated as the literary trend, its basic features
and peculiarities. Double world, titanism of romantic protagonist, mythologism are defined as
the peculiarities of romantic works.
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СУБЪЕКТНАЯ СТРУКТУРА РОМАНА Б. Л. ПАСТЕРНАКА «ДОКТОР
ЖИВАГО» В КОНТЕКСТЕ ЖАНРА ДУХОВНОЙ АВТОБИОГРАФИИ
В статье рассматривается роман Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго» с точки
зрения реализации в нем канона духовной автобиографии. Представляется, что роман
являет собой образец художественного воплощения данного жанра и имеет сложную
полифоническую и ярусно-иерархическую структуру, включающую парадигмы «герояавтора», «героя-поколения» и «героя-Христа». Соотношение данных субъектных
составляющих строится по модели символически-иконического обобщения бытия.
Художественная отстраненность от конкретных прототипов делает Юрия Живаго
и его современников символическими фигурами, связующими микрокосмами, которые
на таком уровне обобщения взаимодействуют и становятся частью и символами друг
друга и всего мира.
Ключевые слова: духовная автобиография, полифоническая и ярусно-иерархическая
структура, парадигма «герой-автор», парадигма «герой-поколение», парадигма «геройХристос», духовное озарение.
Жанрологическому аспекту романа Б. Л. Пастернака посвящено значительное
количество работ ученых, которые выявили черты самых разнообразных жанров, и
жанровое наименование произведения данными трудами до сих пор не исчерпывается.
Жанровую форму романа изучали Ю. К. Щеглов [13], Н. Д. Тамарченко [12], О. А. Гримова
[4], Б. М. Гаспаров [3], И. П. Смирнов [11], Е. М. Бондарчук [2], Д. С. Лихачев [7] и
др. Противоречивость и разнообразие разных точек зрения, невозможность поставить
завершающую точку в ученой дискуссии не заводят в исследовательский тупик, но,
напротив, лишь шире разворачивают перед нами роман как уникальное воплощение
феномена, служащего обобщением, итогом культурно-исторических, духовнофилософских и творческих путей рубежа 19 – начала 20 века..
Но, несмотря на разнообразие точек зрение на жанровое определение романа, нами
не было выявлено фактически ни одного развернутого исследования, посвященного
изучению произведения как оригинального художественного образца жанра духовной
автобиографии. Особенности и признаки классического жанра духовной автобиографии
глубоко исследовали и выделили в своих трудах Б. В. Аверин [1], К. Г. Исупов [5],
С. В. Ковыршина [6], Д. Е. Максимов [8], Т. А. Пахарева [10] и др.
Сам жанр духовной автобиографии по своей идейно-художественной природе
выступает исполнителем итоговой функции, поскольку сосредотачивает внимание
на внутренних душевно-духовных процессах и ставит задачей их обобщение и
переосмысление на каждом из этапов для личностного возрастания и становления. В
связи с этим, на наш взгляд, учитывая обобщающую природу духовной автобиографии,
рассмотрение романа «Доктор Живаго» как воплощения данного жанра позволяет не
© Односум Н., 2019
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только объединить и обобщить в единое логическое целое различные точки зрения
ученых-пастернаковедов, но и вывести осмысление ключевых моментов, мотивов,
времен, переплетений судеб и всего произведения на особый уровень – на уровень
«вечности», ответственности поступка, с которого все раскрывается в своей единой
смысловой цельности и содержательности.
Кроме того, особенность романа «Доктор Живаго» заключается в том, что он являет
образец духовной автобиографии особого рода – художественного, когда в рамки
жанрового канона укладывается не просто жизнь исторической личности, а целый роман.
При этом художественная отстраненность героев от реальных автобиографических
прототипов обусловливает выстраивание сложной многоуровневой составляющей
произведения, благодаря которой канон духовной автобиографии расширяет свои
потенциальные возможности композиционной реализации и, соответственно, таким
образом трансформируется. Необходимость изучить роман Б. Л. Пастернака «Доктор
Живаго» с точки зрения реализации в нем обозначенного жанрового канона и специфики
трансформации его в связи с усложненной композиционной составляющей и обусловила
актуальность данного исследования.
Учитывая сказанное, цель статьи – рассмотрение субъектной структуры романа
Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго» в контексте жанра духовной автобиографии.
Роман «Доктор Живаго» как разновидность духовной автобиографии имеет
сложную полифоническую и ярусно-иерархическую структуру. С одной стороны, в
центральный фокус повествования помещается духовная автобиография Юрия Живаго.
С другой стороны, роман включает частные духовные автобиографии связанных и не
связанных с Юрием Живаго второстепенных персонажей и предполагает имплицитно
представленные духовные автобиографии персонажей, выпадающих из художественного
романного дискурса. Эти частные духовные автобиографии, развертываясь в друг
друге, конструируют духовную автобиографию поколения. В свою очередь, в духовной
автобиографии центрального персонажа Юрия Живаго и многоголосии персонажей
прочитывается художественно завуалированная духовная автобиография Юрия
Живаго как фигуры-интериоризатора ценностей поколения. И идейно-философскую
функцию, функцию «двигателя», механизма корреляции и скрепления общих и частных
судеб – духовных автобиографий в истории как духовной автобиографии всего мира
выполняет жизненный путь Христа, который накладывается прозрачным слоем на
романную ткань «Доктора Живаго» и историю. Христос в акте жизни-жертвы, жизнилюбви связывает человеческие судьбы – частные духовные автобиографии в книгу
жизни, благодаря которой творится духовная автобиография Юрия Живаго – его
жизнь прочитывается в жизнях других людей; вне связи с «другими», с поколением, «с
ближним» духовная автобиография просто не могла бы существовать. В философском
значении, это остановка жизни, смерть. Благодаря многочисленным переплетениям и
связанности судеб во Христе – в единой книге жизни, устанавливается коррелирующая
сквозная связь между уровневыми парадигмами «героя-автора», «героя-поколения» и
«героя-Христа», в результате чего духовные поиски, озарения, внутренние потрясения
частных лиц-героев в многоголосии сливаются в общие культурно-исторические пути
России рубежа веков, их переосмысление (переоценка ценностей, война и революция
как духовные озарения поколения).
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Сложность и полифоничность структуры воплощения духовной автобиографии
в романе, как мы видим, обуславливается сложностью субъектной структуры
повествования, в которой главный герой выступает концентрированной точкой,
архитектоническим центром выстраивания остальных субъектных составляющих, таких
как автор, поколение и Христос. Соотношение данных субъектных составляющих
строится по модели символически-иконического обобщения бытия. Каждый единичный
образ-символ на иконе – это воплощение «всего», бытия во всей связующий вечности.
Художественная отстраненность от конкретных прототипов делает Юрия Живаго и его
современников символическими фигурами, связующими микрокосмами, которые на
таком уровне обобщения взаимодействуют и становятся частью и символами друг друга
и всего мира. Именно поэтому образ Юрия Живаго соотносится в реальности не только
в основном с Б. Пастернаком, но и, по свидетельству самого Пастернака, с Блоком,
Маяковским, Есениным, Веденяпин – с Андреем Белым, Н. Бердяевым, С. Булгаковым
и т.д.
Остановимся более детально на первой, основополагающей для выявления
автобиографического контекста, – парадигме «героя-автора». Отталкиваясь именно от
индивидуально-авторского сознания в художественном пространстве можно говорить
о романе как о духовной автобиографии и затем переходить на высший уровень
обобщения и слияния опыта автора, героя и поколения в единой духовной книге жизни.
В рамках данной парадигмы очертим прочитывающиеся в тексте очевидные моменты
озарения, внутреннего пробуждения, знаменующие переходы от одного этапа к другому
на жизненно-духовном пути героя и являющимися характерными признаками жанра
духовной автобиографии.
Автобиографическая основа художественного произведения прочитывается, начиная
с периода детства, когда Юрий Живаго переживает свое первое духовное озарение, и
заканчивая последними днями жизни.
Первое духовное озарение в детстве Юрия Живаго связано с потерей матери, когда
через некоторое время после похорон ребенок пытается преодолеть скорбь и тоску,
связанную со смертью родного человека и произносит детскую простую молитву за
упокой души. Потеря сознания в мистическом молитвенном томлении как порыв к Богу и
близкому человеку на время будто вытесняют Юрия Живаго из временного измерения, в
результате чего происходит соприкосновение с вечностью как результат молитвы. После
долгого лежания в беспамятстве в обмороке он ощутил приятное чувство легкости,
которое «боялся потерять» [9: 198]. По сути уже в данном эпизоде произошло первое
определяющее основополагающую установку для всей последующей жизни героя
событие – его первый совершенный в детстве как начале пути выбор путеводительства
Высших Сил («утверди ум мой во истинном пути»), первый шаг на путь преодоления
смерти и достижения бессмертия.
Результаты второго духовного озарения стают отчетливо ясными во время
высказывания своей философской концепции о жизни и смерти и чудесного врачевания
(«заговаривания, наложения рук») у постели больной Анны Ивановны Громеко и после ее
смерти, когда происходит поворотная точка в отношении к Высшим Силам. Сам момент
озарения не очерчивается традиционно как сверхъестественная мгновенная молниеносная
вспышка, которая потрясает сознание, как в момент первого озарения Юрия Живаго.
78

Предположительно, процесс озарения имел постепенный, «накопительный» характер
как благоговейное и трепетное движение навстречу Тайне и ее постижению, когда во
время врачебной практики Юрий Живаго подходит близко к печати смерти на мертвых
телах в анатомическом театре как к границе, за которой таится манящая разгадка тайны
жизни вечной, желанной формы бессмертного бытия, превращающие бесформенные
груды тел в потенциал красоты воскресения и славы [9: 247].
Результатом постоянной рефлексии над тайной жизни-смерти, смерти-воскресения
становится ее постижение, откровение о секрете преодоления смерти «жизнью
в других», что и является наивысшей формой творчества, победы над смертью,
воплощаемой в любви, «той же необъятно тождественной жизни», которая «наполняет
вселенную и ежечасно обновляется в неисчислимых сочетаниях и превращениях» [9:
249]. Постижение тайны жизни-смерти становится этапом духовного обновления,
поворота и углубления сознания, понимания нового характера отношений человека и
Бога, человека и Вселенной, ощущения божественной преемственности, возможной
в Богочеловеческом явлении во Христе, превозносящей личностную свободу в Духе.
Таким образом, между первым и вторым духовным озарением проходит важный
путь духовного роста центрального персонажа, роста самосознания, во время которого
прежняя «полузвериная вера» перерастает в свободную веру личности, совершающей
ответственный выбор творческой преемственной позиции по отношению к силам
неба и земли, Богу и вечности, жизни и смерти, принятия призвания «сыновства
Божьего». Первые два озарения – решающие моменты определения мировоззренческой
позиции Юрия Живаго, направления пути. Как справедливо отмечала О. А. Гримова
[4], дальнейший путь связан с целенаправленным движением в сторону идеала.
Другими словами, Юрий Живаго сознательно вступает в размыкающуюся замкнутый
круг историческую линию, в жизнь, в вечность – в метаисторию (по определению
С. Н. Булгакова), которая тянется в бесконечность, за пределы смерти, побеждая ее.
В процессе исторического (или метаисторического) пути, конечно, процесс развития
духа не останавливается, а продолжается, углубляясь и совершенствуясь. Углубляется и
совершенствуется понимание творчества и творческого призвания человека. В масштабе
апокалипсической развязки судеб и понимания жизни понимается и творческая
деятельность в глобальном, «вечном» смысле. Цель творчества – в разгадке тайны
жизни-смерти, преодолении смерти и созидании вечности, бессмертного царства,
воздвижения «второй вселенной» как ответа на совместный творческий призыв Бога, в
чем и заключается сущность «дописывания Откровения Иоанна Богослова».
Но на пути к идеалу по дороге к вечной жизни, как и у любой ищущей Истины и
идущей ей навстречу личности, у Юрия Живаго происходят и «падения» в смертельную
полудрему, состояния духовного окоченения, которые автоматически способствуют
выпадению центрального персонажа из истории, освещенной светом Откровения,
творческой деятельности духа. Третье духовное озарение в прозаической части романа
связано с духовным озарением во время тифозного бредового сна, в котором он пишет
заветную поэму «Смятение» о днях, протекших между положением в гроб Христа и
Его воскресением, когда «в течение трех дней буря черной червивой земли осаждает,
штурмует бессмертное воплощение любви, бросаясь на него своими глыбами и комьями,
точь-в-точь как налетают с разбега и хоронят под собою берег волны морского прибоя»
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[9: 381-382]. Сопереживание во сне мукам Христа, поддавшемуся «бушеванию» смерти
как язвы мироздания для воскресения с Ним человечества, воскрешает вместе с Христом
Юрия Живаго от смертельного как физического, так и духовного сна.
Четвертое духовное озарение случилось во время раздиравших терзаний совести
между любовью к жене Тоне и изменой ей с Ларой, когда Юрий Живаго решился
облегчить душу, сознавшись Тоне: «Вдруг вдали, где застрял закат, защелкал соловей.
«Очнись! Очнись!» – звал и убеждал он, и это звучало почти как перед Пасхой: «Душе
моя, душе моя! Восстани, что спиши!» [9: 474]. Соблазнительное желание увидеть снова
Лару заставило его отложить объяснение с Тоней и под предлогом «довести разговор
Лары до конца, с глубиной и задушевностью, искупающей все страдания» и повернуть
путь обратно. Поворот в сторону, где живет Лара, стал роковым, т.к. на перепутье двух
дорог с вывеской «Моро и Ветчинкин. Сеялки. Молотилки» судьба решительным ударом
сбила его в гущу плена, разрухи, погрузивших героя в сон на много лет.
О процессе затянувшего на многие духовного окостенения свидетельствуют строчки
из стихотворения из поэтического цикла Юрия Живаго «Рассвет»: «Ты значил все в моей
судьбе. / Потом пришла война, разруха, / И долго-долго о Тебе / Ни слуху не было, ни
духу» [9: 703]. Период войны и разрухи стал духовной остановкой, которая сказалась
на судьбах поколения и Юрия Живаго: «Война была искусственным перерывом
жизни, точно существование можно на время отсрочить (какая бессмыслица!)» [9:
323]. Чтение Слова Божьего пробудило героя от духовного сна, стало пятым мощным
духовным озарением и потрясением, которое вывело обратно на линию метаистории,
на путь творческого призвания служения ближнему. Период сна и духовное озарение
стали еще одним решающим преодолением препятствия, испытанием в судьбе героя,
которое способствовало духовному обновлению, утверждению на выбранном пути.
Также данное озарение стало деятельным опытом соучастия в жизни других людей,
приобщению к их судьбам, когда их переживания, хлопоты «присваиваются» Юрием
Живаго, интериоризируются, в чем и состоит включение в жертвенную миссию Христа,
понесшего добровольно трудности, болезни, бремена каждой единичной личности
(«побывал в их шкуре»): «Со мною люди без имен, / Деревья, дети, домоседы. / Я ими
всеми побежден, /И только в том моя победа» [102: 704].
В романе «Доктор Живаго» наличествует как непосредственное, так и косвенное
обращение к Творцу, общение с Ним как характерная черта классического канона
духовной автобиографии, причем данные обращения происходят как в абсолютно
сознательном состоянии рассудка, так и бессознательном – в бредовых состояниях во
время болезней, в снах. Прямое упоминание Творца, обращение к нему не имеет частотного
характера, порой молитва или элементы молитв вырываются из уст героя или проносятся
в мыслях в обрывочном калейдоскопе впечатлений, бессознательных инстинктивных
первых реакций на происходящее, как в технике «потока сознания», во сне. Следует
отметить, что сны, полубредовые состояния, состояния бессознательности повторяются
в романе; они имеют особое значение, принимают характер сакрального пространства,
«потусторонней действительности», значение которых заключается в творческом
претворении действительности. Каждый из снов является своеобразной метафорической
символизацией реального бытия и внутренних душевно-духовных процессов:
внешняя упорядоченная объективированная действительность кристаллизуется сном
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в естественную художественную хаотичность, вскрывая его внутреннюю незримую
духовно-символическую сущность и формируя мистическую, вневременную, вечную
образность. Сны Юрия Живаго не просто вскрывают бессознательные мотивы тех или
иных жизненных обстоятельств, в которых таятся ключи к понимаю поступков героев,
моральной проблематики т.д., но также выступают формой беспрерывного творческого
процесса, который не останавливается даже в состояниях бессознательности. А значит
и обращения к Творцу в бессознательные моменты имеют в глубине осознанный,
основательный характер. Данные отрывчатые молитвы сигнализируют о том, что Юрий
Живаго, несмотря на периодические «падения», проходит свой целенаправленный
путь, вместе с озарениями, взлетами и падениями, перед лицом Бога, Который видит
глубочайшие помыслы и желания сердца человека.
Детальное рассмотрение парадигмы «герой-автор» дает представление о
духовном автопортрете автора, воплощенном в художественной форме. Поэтому мы
присоединяемся к мнению Д. Лихачева [7] касательно того, что художественная форма и
обращение к образу Юрия Живаго, вводящие автора в его собственный текст, помогают
ему наиболее адекватно и полно раскрыть его внутреннюю, духовную жизнь, что и
является основной задачей жанра духовной автобиографии, для которого важнее глубина
передачи процесса духовного генезиса личности, нежели точность биографического
материала, положенного в основу.
Таким образом, изучение субъектной структуры романа раскрывает роман
Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго» как сложную многоуровневую композиционную
модель реализации канона духовной автобиографии. Данная модель позволяет в едином
субъекте услышать многоголосие художественных, культурных, религиозно-философских
идей поколения рубежа 19 – начала 20 вв. как единый ответственный личностный акт,
совершенный во времени, но получающий вневременное, метаисторическое значение в
свете концепции «жизни-жертвы», «жизни в других».
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СУБ‘ЄКТНА СТРУКТУРА РОМАНУ Б. Л. ПАСТЕРНАКА «ДОКТОР
ЖИВАГО» В КОНТЕКСТІ ЖАНРУ ДУХОВНОЇ АВТОБІОГРАФІЇ
У статті розглядається роман Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго» з точки зору
реалізації в ньому канону жанру духовної автобіографії. Як показує дослідження, роман виступає зразком художнього втілення даного жанру і має складну поліфонічну і
ярусно-ієрархічну структуру, що включає парадигми «героя-автора», «героя-покоління»
і «героя-Христа». Співвідношення даних суб’єктних складових будується за моделлю
символічно-іконічного узагальнення буття. Художнє відчуження від конкретних
прототипів робить Юрія Живаго і його сучасників символічними фігурами, сполучними
мікрокосмами, які на такому рівні узагальнення взаємодіють і стають частинами і
символами один одного і всього світу.
Ключові слова: духовна автобіографія, поліфонічна і ярусно-ієрархічна структура,
парадигма «герой-автор», парадигма «герой-покоління», парадигма «герой-Христос».
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THE SUBJECT STRUCTURE OF THE NOVEL BY B. L. PASTERNAK
«DOCTOR ZHIVAGO» IN THE CONTEXT OF THE SPIRITUAL
AUTOBIOGRAPHY GENRE
The article deals with realization of the canonical spiritual autobiography genre in the novel by B. L. Pasternak Doctor Zhivago. The purpose of the article is to study the subject structure
of B. L. Pasternak’s novel Doctor Zhivago in the context of spiritual autobiography genre.
It seems that the novel is an example of the artistic embodiment of this genre and has
a complex polyphonic and tier-hierarchical structure, including the paradigms of “hero-author”, “hero-generation” and “hero-Christ”. The interrelation of the subject components is
based on the model of the symbolic-iconic generalization of being. The artistic detachment
from specific prototypes makes Yuri Zhivago and his contemporaries symbolic figures, connecting microcosms. They interact and become parts and symbols of each other and the whole
world at this level of generalization.
The article is of great help to raise the understanding of key moments, motives, the interweaving of destinies and the whole novel to a special level – to the level of “eternity”, the
responsibility of the personal act, from which everything is revealed in its single semantic
integrity and content.
Key words: spiritual autobiography genre, polyphonic and tier-hierarchical structure,
“hero-author” paradigm, “hero-generation” paradigm, “hero-Christ” paradigm, spiritual
enlightenment.
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Казка як жанр має давню оповідальну традицію, розгорнуту систему персонажів,
давню історію розвитку та побутування. За довготривалий період вона набула неабиякого
розвитку за різними ознаками. Казка – це окремий, специфічний масив, що поєднує
у собі різнохарактерний щодо художніх, композиційних та жанрових особливостей
матеріал. На це неодноразово вказувало багато дослідників різного часу. Так, російський
учений В. Пропп, досліджуючи казкові види та підвиди, зауважував: «Загальноприйнято
вважати казку жанром» [8;148].
Слід зазначити, що до складу сюжету казки входить найрізноманітніші за поетикою
та жанровими різновидами твори, це поняття ширше, ніж просто фольклорний масив чи
жанр. О. Никифоров, говорячи про жанрові особливості казок, зазначав: «Казка, як надто
складний і багатий вид поезії, – живе не в одній єдиній формі, а в багатьох» [7;8].
Прикладом класифікації казок за жанровими ознаками є «Покажчик казкових
типів», складений фінським фольклористом Антті Аарне (1867 – 1925) і виданий ним
у 1910 р. Цей покажчик утвердився у міжнародній фольклористичній практиці. У
1929 р. російський фольклорист М.П.Андрєєв (1892 – 1942) доповнив покажчик новими
сюжетами та мотивами і видав його окремою книгою [1].
Покажчик А. Аарне був пізніше доповнений американським фольклористом
С. Томпсоном, який зафіксував та увів до нього чимало нових мотивів з епічної творчості
багатьох народів світу. Його взяли за основу систематизації й польських народних казок,
яку здійснив Ю. Кржижановський [9].
При укладанні та виданні східнослов’янських казок упорядниками використовується
покажчик Аарне-Андрєєва. Схема розташування казкового матеріалу, використана
у цьому покажчику, була схвалена й відомим білоруським ученим-фольклористом
К. П. Кабашниковим, який підготував та видав ґрунтовний збірник білоруських народних
казок про тварин [6].
Основною жанровою ознакою казки є фантастика. Українські народні казки Західного
Полісся та західної частини Волині – складний жанр, що об’єднує різні за змістом
сюжети. Для деяких творів характерною ознакою є неординарність персонажів, для
інших – фантастичність сюжетів або ж наявність великої кількості соціально-побутових
конфліктів. У другій половині ХХ ст. розробкою жанрової специфіки української народної
казки, сюжетних ліній, характеристики персонажів займалися І.Хланта, І.Березовський,
Л.Дунаєвська, О. Бріцина.
В основі сюжету казки завжди покладено розповідь про вигадані події і явища.
Казки дуже близькі до інших фольклорно-епічних жанрів: сказань, легенд, переказів,
епічних пісень. Але вони, на відміну від вищеназваних жанрів фольклору, не пов‘язані
безпосередньо з міфологічними уявленнями чи історичними особами і подіями. Для казки
характерна традиційність сюжету і структурних елементів (зачин, кінцівка), розподіл
рис характеру героїв за принципом «добрий-злий». Для сюжету казки характерна
багатоепізодність, багатоплановість, драматичний розвиток подій, щасливе завершення.
Казка відзначається «замкнутим часом» і завершеністю, співвідносними з досягненнями
героєм мети і перемогою добра над злом. Казки побутують у багатьох варіантах.
Загальноприйнятою світовою фольклорною класифікацією, як зазначалося вище,
є класифікація Аарне – Томпсона. Згідно цієї класифікації казки діляться за сюжетами та
змістом. У зарубіжній та вітчизняній фольклористиці казки поділяють на три жанрових
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різновиди: казки про тварин (птахів, рослин, комах); героїко-фантастичні (чарівні);
суспільно-побутові (реалістичні, новелістичні).
Типовими для сюжетів казок про тварин є дружба, одруження, співи та танці,
розмови, життя та побут звірів. Казки про тварин найдавніші, хоча в українській народній
творчості вони давно втратили свій первісний характер. Лише в окремих казкових
творах збереглися короткі згадки про походження звірів і птахів. Основними мотивами
героїко-фантастичних творів є мотиви героїчних подвигів, здійснювати які персонажам
допомагають сили природи. Характерними для героїчних казок є фантастичні персонажі,
чудодійні предмети, нетипові для звичайних людей дії та вчинки. Сюжети соціальнопобутових творів побудовані на висміюванні типових рис негативних персонажів в
комічних, нетипових ситуаціях. У соціально-побутових багато уваги приділяється
соціально-побутовим реаліям. Українські народні казки Західного Полісся та західної
частини Волині містять багато відомостей для вивчення матеріальної культури регіонів.
Тексти про тварин генетично найдавніші, зв‘язані з тотемними уявленнями. Їх
головні герої – звірі, птахи, риби, плазуни, комахи.
Фантастичні казки спочатку також мали магічне призначення, яке з часом
утратилося. У них органічно поєднуються міфологічні, фантастичні та героїчні мотиви.
Найпоширеніші такі: змієборство, добування і використання чудодійних предметів
(цілюща вода, чудо-меч, шапка-невидимка, чоботи-самоходи) та ін. Герої фантастичних
казок долають, звично, багато випробувань, ідучи нелегкою дорогою до своєї мети.
Вони, винахідливі й кмітливі, ще мають надприродні здібності.
У соціально-побутових казках переважають типові мотиви повсякденного життя.
Їх персонажі – бідний селянин, кмітливий наймит чи солдат, бурлака, вередлива
жінка, козак, чумак, заробітчанин, подорожній. Для казок цього виду характерні
персоніфіковані образи : Доля, Щастя, Горе, Правда, Кривда.
Вітчизняні фольклористи також поділяють казкові твори на три основних групи: про
тварин, героїко-фантастичні (чарівні), побутові.
Казки про тварин – найдавніший вид казок. Їх відносять до того періоду історії
людства, коли існували уявлення про звіра-тотема, захисника роду, прародителя. Пізніше
в образах тварин досить помітними стали людські риси та якості. Вовки уособлювали
хижих, жорстоких людей, лисиці – хитрих, підлих та підступних, зайці – боягузів та ін.
Героями волинських та поліських казок про тварин є типові для фауни західної
частини Волині та Західного Полісся тварини – дикі та свійські: вовки, лисиці, миші,
пацюки, коти, собаки, їжаки, зайці, білки. Вони вирішують побутові ситуації, спілкуються
між собою і чинять так, як чинили б люди. Вони сповна наділені людськими якостями,
рисами характеру, особливостями поведінки у тих чи інших життєвих обставинах. Ось
приклад характерної для Полісся казки про Вовка та Пацюка: «Здибався Вовк з Пацюком
та й каже Вовк до Пацюка: «Я тебе маю з’їсти». Тоді каже Пацюк до Вовка: «То моя
річ». Тогда вскочив Вовк до Пацюка та й до карку, а Пацюк Вовка за ноги. Як зачав
торгати, взяв під себе, ледве т ой вирвався. А як вирвав, то й каже: «Чекай, я тобі покажу,
я собі закличу кілька вовків та й ми тебе роздерем». А Пацюк каже: «Ну-ну, добре».
Прийшов Вовк до своїх та й говорить, що треба пацюка роздерти. Прийшли вони до
Пацюка та й кажуть: «Ми тебе зараз роздерем». А Пацюк їм відповідає: «А навіщо та
боротьба, ось є бутель, давайте його розіп’ємо та й по всьому». Тут вовки зирк – аж
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стоїть бутель горілки… Напились до нестями, полягали та й сплять. Сплять вони собі.
Нарешті першим прочуняв Пацюк. Подивився навкруг та й каже: «Але як я їх усіх убив –
нияк не можу зрозуміти!» [2].
Сюжети прості, трапляються мотиви жорстокості, підлості, зради, впертості. Кожній
із цих людських рис відповідає характер тієї чи іншої тварини. Візьмімо, для прикладу,
казку про двох Цапів: «Два упертії Цапики подибались раз на вузькій кладці, поставленій
через глибокий потік. Обом перейти через кладку не було можна; треба було котрому з
них вернутися назад і почекати на березі потока. Но они не хотіли. Один з них сказав:
Уступись мені з дороги!
Другий відповів:
Овва, який мені великий пан! Уступися сам!
Ні, братику, я старший від тебе, і мені уступити тобі, молодшому? Ніколи в світі!
Тут оба, не думаючи довго, зачали битися головами, зчепилися рогами, оперлись о
кладку ногами і дуцкались. Но кладка була мокра, оба поховзнулися і полетіли просто в
воду!» [4].
Типовим для сюжетів волинських та поліських казок про тварин є повчальні
розв’язки, у яких перемагає добре начало, здоровий глузд та справедливість. Однією
з таких розв’язок є кульмінація сюжету казки про кота та мишей «…Мишенята не
послухали старої Миші, всі вилізли з нори, одна з них була зручна і відважна, підступила
до Кота ближче від усіх і почала читати віршу:
Жив Мурлика
та був Мурлика,
Кіт сибірський.
Сіра на ньому шкурка,
вуси, як у турка.
Був він звішений,
На кражі помішаний,
За те, мабуть, і повішений.
Радуйтеся, Миші,
Радуйтеся, Щурі,
і вся наша порода,
настала тепер нам свобода.
Не вспіла Миша закінчити віршу, Кіт ожив і миттю кинувся до Мишей та ну ж їх
хапати. Чимало тоді перепсував їх, кілька штук задушив на смерть, а кілька покалічив,
ледве повтікали, куди яка попала. Опісля сів біля нори і пильнував, поки яка Миша
кинеться до нори ховатися в своє гніздо. Після того Миші переселилися жити в інше
місце» [3].
Героїко-фантастичні казки у первісних варіантах мали магічне призначання.
Постійними є мотиви боротьби зі зміями, чудовиськами, приборкання темних сил,
використання та застосування чарівних предметів (чарівні яблука, клубки, палиці,
черевички, жива й мертва вода та ін.).
Не є винятками казки Волині й Полісся, де такі предмети трапляються часто. У
казці «Як у царя роги виросли» можна спостерегти наявність чарівного клубка, шапкиневидимки, чарівної сопілки, чарівних черевичків та ін.
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Своєрідною фольклорною інтерпретацією відомої усім «Дюймовочки» Г.Х
Андерсена є казка, записана у м. Устилуг «Хлопчик-Яблучко»: «Жили були дід та баба.
Вони не мали дітей. Одного разу, у неділю сиділи вони на березі річки і побачили, що по
воді пливе велике гарне яблуко. Воно прибилося до берега. Взяла баба яблуко і принесла
до хати. Коли ж захотіла поділити ножем яблуко на дві частини, із нього вискочив
маленький хлопчик. Дід з бабою дуже зраділи і назвали його Хлопчик-Яблучко. Ріс
Хлопчик-Яблучко як на дріжджах. Щодня з’їдав велику миску каші та скибку хліба. Дуже
швидко хлопчик виріс і пішов підкоряти острів Чудовиськ, щоб забрати у Чудовиська
усі його скарби і віддати бідним. Вирушив у далекий путь. Дорогою йому зустрілися
ворона, кішка і собака. Усі вони поставали вірними слугами Хлопчика-Яблучка. Довго
ішли вони, аж поки не побачили велику браму і воїнів-охоронців. Ворон злетів у повітря
і видзьобав охоронцям очі, кішка перестрибнула через браму і відсунула засув, а собака
почав кусати воїнів за ноги.
Зайшли вони до замку, загрузили скарбами повен візок. Слуги Хлопчика-Яблучка
притягли віз у село і роздали усі скарби бідним. «А таки наш Хлопчик-Яблучко
найсміливіший від усіх», – раділи дід із бабою і плескали в долоні» [5].
Основними ознаками соціально-побутових казок є описи життя й побуту людей.
Мудра дівчина, дурний Іванко, Правда та Брехня – основні герої. Сюжети соціальнопобутових казкових творів Західної Волині та Західного Полісся тісно пов’язані з
життям і побутом поліщуків та волинян. Так, у «Дід, баба та Вовк-Співак» бачимо не
лише героїв-тварин, наявних у фауні регіону (дикі кози, вовки), а й хатку з сиру, кашу з
маслом, діда на печі. Багато у сюжетах соціально-побутових творів регіону й предметів
домашнього побуту, що використовуються лише мешканцями Волині й Полісся (личко,
жолудник, довбня). Герої мають типологічно схожі із загальноукраїнськими риси та
характеристики. Це Правда та Брехня, ледача дівчина, три Брехні, мужик і пан, багач і
Свиня, дурний Іванко та мудра Марійка.
Отже, коли йдеться про жанр казки, у якому можуть мати місце різні форми і жанри,
необхідно зазначити, що вони становлять вже не лише тематичний, а й жанровий масив.
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Історіософське осягнення Євгеном Маланюком української культури, ментальності
представлене не лише в наукових та публіцистичних працях, але й самобутньо розгортається в художньому просторі поезій. Дослідженню різних аспектів творчості митця присвячені студії К. Білик, Г. Герасимової, С. Грабовського, І. Гущак, Д. Дорошенка, Л. Куценка, Ю. Лавриненка, Н. Лисенко, М. Неврлого, Г. Сивокінь, Г. Шелеста та ін. Однак
поетичний ідіостиль Є. Маланюка – явище надзвичайно потужне, залишається вивченим
недостатньо, що визнають сучасні мово- й літературознавці [див., до прикл.: 3; 5; 6],
тому вважаємо актуальними подальші дослідження ідіостилю митця.
Прикметною рисою поетичного мовлення Є. Маланюка є використання контрасту на
різних рівнях художньої оповіді. Цілком погоджуємося з думкою Г. В. Горох: «Поет виробив власну мову символів, що є водночас і знаряддям, і результатом його світоаналізу.
Символізм визначає одну із провідних рис поетичного мовлення Маланюка – лаконічність як принцип, що регулює структуру тексту» [4: 76]. Метою цієї статті є вивчення
особливостей використання символів-контрастів у поетичних творах Є. Маланюка.
В основному своєму значенні символ – це «самостійний художній образ, який має
емоційно-алегоричний сенс, заснований на схожості явищ життя» [10: 674]. Символи завжди розширюють смислову перспективу твору, дозволяють читачеві на основі авторських «підказок» вибудувати ланцюг асоціацій, що пов‘язує різні явища життя. Лірика
часто відрізняється більшою абстрагованістю проблематики, тому її образи-символи
можуть викликати в читача різні асоціації з людськими діями, станами, переживаннями.
Ключовими репрезентативними характеристиками образів-символів, представлених
у поезії Є. Маланюка, є їхня полісенсовість, багатошаровість. Внутрішній стан поета,
його почуття і емоції, роздуми про проблеми буття, долю Батьківщини, усієї нації, образ світу вербалізуются лінгвістичними засобами з семантикою чуттєвого сприйняття.
Перцептивні образи дозволяють автору виразно й емоційно представити основну ідею
поетичного твору, відобразити своє бачення світу. За рахунок різних контекстних нарощень традиційні образи-символи в рамках поетичного тексту набувають індивідуальноавторського змісту.
Творчою візитівкою Є. Маланюка стало контрастивне зіставлення образів-символів
стилета й стилоса. У поезії «Епілог» 1920 р. автор акцентував важливість поетичної відвертості, художньої правдивості, сприймаючи саме такий спосіб художнього письма як
єдину зброю митця для досягнення шляхетних державотворчих цілей: «Вже всі примари
розлетілись / При деннім світлі простих мет. / Ось: розуму – уважний стилос / Та серця – вогняний стилет» [тут і далі цитати з творів Є. Маланюка за джерелом: 8]. Поезія
«Напис на книзі віршів» розгортає авторське бачення символів: «Збагнеш оце, чим серце
билось, / Яких цей зір нагледів мет, / Чому стилетом був мій стилос/ І стилосом бував
стилет». Художнє слово поета («стилос») бувало особливо гострим і безжальним, схожим на стилет, коли йшлося про недоліки національного характеру українців (зокрема,
нерішучість, надмірну толерантність, ласкавість, всепрощення, плебейство, «рабську
кров») [див.: 6], і засобом боротьби за ідеї, єдиною зброєю стали поетичні рядки.
Образ степу є архетипним для всієї української культури, у поезії Є.Маланюка він
постає крізь призму історіософського дискурсу, адже степ – це не тільки ландшафт, це
ще й слава, територія, ворог, прокляття, безлад, смерть і безсмертя водночас: «Від синіх
меж до сіверських україн /Широчина нестримано росте, /Мов на бандурі велетенській
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грає/Співучим вітром припонтійський степ»; «Проклін, проклін степів… Бог покарав і
прокляв суходолом…», «Диким зіллям здіймається степ і регочеться з неба і Бога», «…
де осінь, степ… сліпий туман, рівнин холодна тиша». У «Книзі спостережень» митець
називає степ «протягом», «відвічним коридором» [7: 22].
Одним із найбільш потужних у поезії Є. Маланюка є образ-символ Степової Еллади.
Митець возвеличує життєдайну красу України, що пройшла через нескінченні спроби
пригнітити її, символічно представляючи звʼязок з античним світом («Чим далі, тим похмуріш мряки, /Тим небезпечніша дорога... /О, ніби Ніке з Самотраки, /Твоя смертельна
перемога!»). Через образ степу письменник поєднує античний та національний світи.
Символ «Степова Еллада» контрастує з художнім представленням авторського розуміння
суті того, що відбувалося сучасній поету Україні: «З одірваною головою, /Безумна і посмертно-біла, /Вона несе над полем бою /Своє сліпе й крилате тіло». Однак Є. Маланюк
вірить у щасливе відродження України: «І ось встає із піни Понту /Над хвиль розгойданим свічадом /Співуча мрія горизонту – /Сліпуча Степова Еллада».
Образи-символи Степової Еллади й відьми, повії (Чорної Еллади) набувають контрастного зіставлення в контексті поезій: «А може, й не Еллада степова, / Лиш відьма й
сотниківна мертва й гарна, / Що чорним ядом серце напува /І опівночі воскресає марно»:
«Ось заклинаю віршем. Проклинаю….Будь проклята в пратьмі своєї ночі…». Як слушно
зазначає К. Білик, «Зневажливе ставлення (порівняння з повією, відьмою) і негативні
емоції по відношенню до Чорної Еллади пояснюються тим, що Чорна Еллада терпить всі
страждання, не бореться за волю. …Аналізуючи як події минулого, так і своєї сучасності,
автор бачить, що рабська покора не зникає, що вона є однією з визначальних рис його
народу» [1].
Називаючи Україну «Елладою Степовою», Євген Маланюк символічно представляє бачення процесу розбудови держави, її ролі й місця в цивілізованому світі – у
«соняшній» Елладі панують гармонія, краса, порядок, добро. Митець наголошує, що
Україна географічно й політично розташована на перехресті доріг із «варяг у греки», а її
історія сягає скіфських часів. Проте лагідному образу Вітчизни протистоїть інший – раціональний образ державницького Рима.
Євген Маланюк вірить у свій народ, його творчі сили, здатність збудувати омріяну
віками незалежну державу. Водночас він бачить негативні національні риси: байдужість,
пасивність, нарікання на нещасливу долю, риси «тюхтія-хохла», що сформувалися упродовж років неволі. У «Варязькій баладі» поет розгортає контрастну символьність Степової Еллади: багатих красивих земель, де мала б панувати гармонія, радість і водночас –
проклятого краю: «Необорима соняшна заглада –/Віки, віки – одна блакитна мить! /
Куди ж поділа, степова Елладо, / Варязьку сталь і візантійську мідь»; «Коли ж, коли ж
знайдеш державну бронзу, /Проклятий край, Елладо степова?!».
Із ніжністю звертаючись до коханої жінки, у поезії «Один вечір» для передачі почуттів Є. Маланюк використовує контрастивні за образною сутністю власні назви: піски Сахари й життєдайні землі українських степів: «Знов палаю в солодкім полоні,/ Знов Сахара, жага і пісок. /Хто Ви: Борджія чи Клеопатра, /Жанно Д’Арк українських степів?».
Відомі не стільки вродою, скільки сміливими інтригами, єгипетська цариця Клеопатра
і Борджіа зіставляються з образом шляхетної Жанни ДʼАрк, яка віддала себе боротьбі
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за визволення народу. Поет хоче бачити свою обраницю втіленням українського ідеалу:
«Скільки ніжности в Ваших долонях, / Скільки зоряних в зорі казок…».
Згадуючи Ладу, Є. Маланюк у такий спосіб апелює до історичної спадкоємності
української національної свідомості, відображену в національних архетипах, попри систематичне нищення її «гураганами» орд, буремних історичних подій. Тому образ Лади
символізує історичну спадкоємність українців, аутентичну духовність.
Одним із символів України є Дніпро, у Євгена Маланюка він постає своєрідним охоронцем рідної землі, свідком історичних подій, символом невмирущості й спадкоємності
традицій: «І, поки по гаях кричать сичі, /По болотах скрегочуть млосні жаби, /Шепоче
тьма і стогне в снах Дніпро – /Летиш, страшна й розхристана, на шабаш». Дніпро, що
може бути охоронцем, і Дніпро, який пасивно квилить від страху через ті криваві події,
що відбуваються в Україні, – такі контрастеми складають полярність символу. Дніпро
символічно контрастує зі степом: «І знову – степ. Лиш де-не-де замріє /Архипелаг поснулих хуторів. /Дзвенить вода. Це він, це він синіє – /Балада хвиль – Дніпро. І на горі /
Спить Київ – степова Олександрія – /Під злотом царгородських мозаїк!».
У поезії «Памʼяті Т. Осьмачки» Є. Маланюк представляє не стільки епітафію, заклик до нащадків пам’ятати поета, скільки роздуми про долю українця-патріота. Символічними є завершальні рядки вірша: «Внизу Дніпро котитиме блакить, /А в Києві шумітимуть каштани». Розмірений плин Дніпра – символ спокійного життя, білий цвіт
каштанів – символ краси природи, мирний Київ – поєднані в одному художньому просторі, ці образи пророкують безсмертя поета-громадянина. Митець «розповідає не про
виховання героя й шлях його до подвигу, а про життя-подвиг поета і про те, що митець
залишив правнукам могутній «вогнепальний» дух. Маланюк вірить у духовне безсмертя
Осьмачки» [12: 76].
Київ зі сторінок поезій Є. Маланюка постає символом української нації, що втілює
незламність і унікальність. Поет твердо переконаний: Київ, що «у високім ладі поєднав
Олександрію, Спарту і Атени», тобто вченість, військову мужність і мистецьку красу,
«гримітиме навік в гучних віках»: «Повстане з пеплу Троя українська /Й повернеться
Еней – козак моторний – /До Батьківщини будувати Рим». В однойменній поезії Київ
представлений як священне місто, що постає до життя знову і знову після ворожих навал: «По зморі монгольського іга, /По трупній отруті Москви – /Цей город архистратига /Знов квітнув, як ярий цвіт». Київ символізує контраст випробувань, що їх довелося
подолати, і жаги до життя.
Контрастивними є складові образу-символу українця: з одного боку, це «тюхтійхохол», а з іншого – свідомий патріот, «внук кремезного чумака». Це протиставлення є
глибоко символічним, адже українцеві притаманні ці обидві риси національної вдачі:
«Тюхтій-хохол, що, хоч дурний, та хитрий, /Макітру хилить виключно по вітру, /Міркує
шлунком і хропе гуртом». Контрастне зіставлення символів, що підкреслює їхню невіддільність, представляє світогляд Євгена Маланюка, що «став на герць зі своєю нацією,
бо прагнув жаром залізних слів випалити рабську сльозу малороса і показати світу – ось
він, справжній українець» [11: 118]: «Внук кремезного чумака. /Січовика блідий праправнук, /Я закохавсь в гучних віках, /Я волю полюбив державну».
Міркування про долю України в поезії «Малоросам» Є. Маланюк представляє
через контрастивне зіставлення образів «переконаного хахла», що знехтував свою
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давньоруську ментальність і виробив психологію меншовартісності, і «малоросійського
Єремії»: «Чому зоставсь з тобою, хохле, / Безславно тліти на межі /Та чути тільки
сморід здохлий / Твоєї мертвої душі?». Образ Єремії – одного з чотирьох великих пророків Старого Завіту – втілює вірність високим ідеалам, у контексті вірша виступає уособленням європейськості світосприйняття українців: «А ти, / Малоросійський Єреміє, /
Ще блимай відблиском мети! / Довершуй непотрібні вірші, / Віршуй вогнем останніх
сліз, / Віршуй!.. Бо вже не буде гірше / – Ні там, ні тут: здихає скрізь». Євген Маланюк
болісно переживав поразку визвольних змагань українського народу і ніколи не міг з
нею змиритись, тому прагнув віднайти «Старозавітний пломінь Єремії, /Щоб пропалить вже неминучу тьму!». Як слушно зауважує О. В. Гальчук, «назвавши ім’я Єремії,
вживши образ полум’я, поет викликає у читача культурологічну асоціацію великої філософської глибини: Україні потрібен свій Єремія, який би палко любив Вітчизну, вболівав
за її майбутнє та поборов зло, «пропалив тьму»» [2: 277].
Зіставлення образів Європа – Азія найбільш яскраво розгортається в поезії «Батьківщині». Поет замислюється над долею рідної землі, констатуючи непередбачуваність
історичних подій і вибору векторів розвитку: «Як до Тебе протоптати тропи? /В сивій
млі спостерегти мету? /Чи ж пропалить синій жар Європи /Азії проказу золоту?». Європейський вектор розвитку в розумінні Є. Маланюка – це «осанна» для України, азійський – «прокляття».
Символьна образність Батьківщини у Є. Маланюка також має контрастну полярність.
У «Псалмах степу» поет представляє поневолену, скалічену Україну («Лежиш, скривавлена і скута, /Мов лебідь в лютім полоні. /Яка ж страшна Твоя покута! /Які глухі,
жорстокі дні!»). Через терплячість, покірність, небажання боротися за світле майбуття
Батьківщині – Діві-Обиді адресоване гнівне риторичне запитання ліричного героя: «Невже ж Тобі ще може сниться, /Що вільна Ти колись була? / Що над ланів співучим злотом/Ти билась крилами в блакить?»; «Невже калюжею Росії / Замре твоя широчина?»
(«Діва-Обида»).
Пристрасна любов Євгена Маланюка до України знаходила вияв не в спогляданні,
звеличуванні та тихому сумі, поет вірив, що незалежність, державність стануть реальністю, тому й вибачався за різкі звинувачення в пасивності, млявості: «Прости, прости за
богохульні вірші, / Прости тверді, зневажливі слова!». У збірці «Земля й залізо» Україна
постає в жахливому образі відьми, яка, розгортаючи чорні кажанячі крила, летить «своїх
дітей байстрючу пити кров». Зневажливі, лайливі слова на адресу України були зумовлені щирою любов᾽ю поета до рідної землі, тугою за втраченими можливостями для
побудови незалежної держави.
Збірка «Земна Мадонна» представляє Україну в символьному образі жінки-матері.
Але контрастність і тут визначає сутність символу: це мати, безпорадна у своєму нещасті, яка чекає майбутніх Рюрика й Олега, котрі б твердою рукою вивели її на новий
історичний шлях. Поет упевнений: лиш тоді Україна стане справжньою матірʼю своїм
дітям, коли очиститься від бруду «бурями, сонцем і сніговіями». Митець любить свою
батьківщину, її простори, але чарівність оспіваної землі не нівелює проблеми покірності,
багатовікового поневолення й тих наслідків, які воно спричинило.
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Отже, ключовими репрезентативними характеристиками образів-символів, представлених у поезії Є. Маланюка, є їхня полісенсовість, багатошаровість. Основними
символьними контрастемами поетичних творів Євгена Маланюка є степ, Еллада Степова – Чорна Еллада, Дніпро, Україна, українець, Київ. Контрастивне зіставлення образів
експресивізує мовлення, творить унікальний поетичний ідіолект Є. Маланюка. У ряду
експресивно протиставлюваних символів художнього простору митця – стилет і стилос, земля й залізо, псалом і свячений ніж, Європа й Азія, переконаний хахол – малоросійський Єремія, хохол – пророк свого народу, сліпий немічний кобзар – Кемаль, кремль – Софія, яничари – Стефаник і Леся Українка, Сахара – український степ.
Розгортання контрастності полісенсових образів-символів у художньому просторі
поезій митця слугує засобом експресивізації ідіолекту, визначає чіткість змісту, виступає принципом організації художнього тексту, презентуючи унікальне безкомпромісне
світобачення митця. Більшість поетичних творів містять майстерне поєднання різнорівневих контрастів – лексичного, синтаксичного, образно-символьного, концептуального,
завдяки чому й досягається унікальний лаконізм, символічність, контрастність, потужна
експресивність художнього мовлення. Перспективним напрямом дослідження вважаємо
вивчення екстратекстових контрастів у творах Є. Маланюка.
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СИМВОЛЫ-КОНТРАСТЫ В ПОЭТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
Е. МАЛАНЮКА
В статье исследуется использование символьных контрастов в художественном
пространстве поэзии Евгения Маланюка. Основными образами-символами, разворачивающими контрастную полярность в произведениях поэта, являются стилет – стилос,
мадонна – земная женщина, степь – пустыня, Эллада Степная – Дева-Обида, Европа –
Азия, украинец – хохол и др.
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CONTRASTING SYMBOLS IN THE POETRY OF E. MALANIUK
The article studies the use of symbolic contrasts in the artistic space of the poetry of Yevgen
Malaniuk. The main images-symbols which express contrasting polarity in the works of the artist are a stiletto – a stylus, Madonna – an earth woman, a steppe – a desert, Ellada Stepova – a
maiden-obyda, a Ukrainian – a khokhol, and others.
Key words: symbol, contrast, polysense of images, artistic space of poetry.
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У статті проведено текстологічний аналіз автографа і прижиттєвого видання
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Літературно-критична спадщина П. Куліша складається з публіцистичних, історичних та літературних розвідок, які друкувалися на сторінках альманахів, журналів та
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газет. Значна частина цих публікацій збереглася в рукописах. У 50-х роках до рук Куліша
потрапив рукопис віршів Климентія Зіновієва. Цей збірник, як відомо, був віднайдений
у середині ХІХ ст. українським письменником-етнографом О. Шишацьким-Іллічем в
одному із чернігівських монастирів. Куліш зацікавився рукописом і незабаром присвятив Климентію велику розвідку: «Климентий, украинский стихотворец времен гетмана
Мазепы». У статті Куліш розглядає життєвий шлях поета, аналізує його віршову спадщину. До розвідки також увійшла значна частина віршів Климентія, яку письменник подає
«кулішівкою» замість старовинного правопису оригіналу.
Стаття Куліша дійшла до нас у двох джерелах: текст першодруку у журналі «Русская беседа» [1] та перевидання в журналі «Основа» [2] зі змінами і доповненнями. В
Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського зберігається
рукопис-автограф статті, яку Куліш готував для публікації у журналі «Русская беседа»
[3], та вирізка з цього журналу з авторськими дописками, за якою здійснювалася публікація у журналі «Основа» [4]. У рукописі Куліш згадує, як збірник Климентія потрапив до нього: «Передо мной лежит большая рукопись времен Мазепы. Открыл ее, в
виде ни на что негодного хламу, у одного священника ревностный деятель этнографии
А. В. Шишацкий-Иллич, и из любви к общему нам делу, передал мне в полное распоряжение. Это стихотворения какого-то иеромонаха Климентия Зиновиева сына, писанные
на том языке, которому учили в тогдашних школах» [3, арк. 2]. Нині рукописна збірка
Климентія Зіновієва зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки України
ім. В. Вернадського НАН України [5]. З цієї збірки Куліш опублікував близько чверті віршової спадщини Климентія.
Порівняння обох статей публікації та автографа дає можливість дослідити, як письменник опрацьовував статтю, готуючи її до друку. Рукопис становить 50 пронумерованих аркушів, з полями для доповнень. Увесь текст автографа написано чорним чорнилом. На сторінках знаходимо правки, доповнення, часто зроблені на берегах автографа
(від заміни окремих слів до цілих речень та абзаців, скорочення або доповнення тексту).
Їх, безумовно, необхідно подати у майбутньому виданні повного зібрання творів Куліша.
Куліш робив виправлення чорним чорнилом, зрідка простим або червоним олівцем.
Це свідчить про те, що первісний текст мав кілька етапів доопрацювання. Частину запланованих у рукописі віршів письменник вилучив, скресливши їх. Замість віршів про
ремесла Куліш залишає лише їхні заголовки. Письменник скреслив 70 віршів, які до публікації у журналі «Русская беседа» не увійшли. Також вилучає частину тексту, в якому
він коментує згадувані у віршах події. У такому скороченому вигляді стаття була опублікована в журналі «Русская беседа».
Наприкінці 50-х – у 60-х роках Куліш друкується як критик на сторінках журналу
«Основа», де він створює рубрику «Обзор украинской словесности». Плануючи в одному з розділів передрукувати свою розвідку, письменник готує текст до публікації. Розглянемо роботу Куліша над текстом статті шляхом паралельного аналізу рукопису, публікації в «Русской беседе» та «Основі». Порівняння цих текстів дає можливість прослідкувати зміни, зроблені Кулішем. На вирізках статті з журналу «Русская беседа» полишені
правки Куліша на бічних, нижніх або верхніх полях. Письменник вклеює нові вирізки, в
яких вносить доповнення до статті.
Порівняння обох статей виявляє невеликі авторські доповнення про життєвий шлях
Климентія, окремі стилістичні поправки, незначне розширення приміток. У примітках
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письменник подає додаткові відомості про згадувані події у тексті, історичних діячів
тощо. В «Основі» стаття збільшена за рахунок віршів Климентія про ремісників. Куліш
розподіляє вірші на соціально-побутові та філософсько-релігійні, групує їх за ремеслами: папірники, цегельники, суднобудівники тощо, а також доповнює своє ставлення до
згадуваних ремесел. Деякі вірші він подає без заголовків або публікує лише уривки з
них. Письменник відновлює викреслений у рукописі коментар до вірша «О должниках,
хто кому должен або теж винен», у якому він подає типовий для Волині судовий процес
несплати боргу як тяжкий кримінальний злочин. У тексті рукопису залишилася неопублікована частина тексту, у якій Куліш звертає увагу на ті Климентієві твори, які виявляють хибне розуміння добра і зла та непоштиве ставлення до жінки.
Розвідка Куліша й досі не втратила своєї вартості в науці. Науковці все частіше звертаються до творчої спадщини Климентія, що дає можливість по-новому розглянути його
літературний шлях.
У ІІ розділі свого «Обзора украинской словесности», надрукованому в цьому ж номері «Основи» під заголовком «Котляревский», Куліш також повертається до творчості
Климентія [2, с. 237, 238, 240].
У майбутньому критичному виданні творів Куліша (том літературознавчих і фольклорних праць) статтю «Климентий, украинский стихотворец времен гетмана Мазепы»,
з огляду на деякі розбіжності в тексті рукопису та публікації, слід подавати з огляду на
рукопис, зазначаючи всі текстові розбіжності рукопису й публікації.
1.
2.
3.
4.
5.
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ВРЕМЕН ГЕТМАНА МАЗЕПЫ»: АНАЛИЗ РУКОПИСНОГО ТЕКСТА И
ПУБЛИКАЦИИ
В статье осуществлен текстологический анализ автографа и прижизненного издания статьи П. Кулиша «Климентий, украинский стихотворец времен гетмана Мазепы».
Кроме этого, прослежено авторское редактирование текста.
Ключевые слова: авторские исправления, рукопись, редакция произведения.
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КОНВЕРГЕНЦІЯ ТА ЇЇ РЕГУЛЯТИВНІСТЬ
У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ПРОЗОВОМУ ТЕКСТІ
У статті йдеться про конвергенцію як регулятивний спосіб організації сучасної
української художньої прози. Доведено, що кооперування стилістичних прийомів –
формантів конвергенції – є потужним сигналом для читача про важливість авторської
думки, про концентрацію поглядів письменника на життя. Установлено регулятивні
функції конвергенції, які послідовно реалізовані в межах мінімальної тематичної
одиниці тексту – диктеми. Запропоновано ранжування конвергенції з огляду на різні її
параметри. Різновиди конвергенції розглянуто з погляду їхньої функційної активності
в тексті.
Ключові слова: художній текст, регулятивність, регулятема, спосіб регулятивності,
конвергенція.
Важливим завданням сучасної комунікативної стилістики є вивчення мовних одиниць
тексту, здатних регулювати читацьку рецепцію, тобто функціювати як регулятеми.
Домінантну позицію з-поміж них посідають стилістичні прийоми, влучно схарактеризовані
М. Лапшиною як «лінгвістичні моделі створення експресивних мовленнєвих одиниць,
що залежно від контексту й мети комунікації можуть наповнюватися будь-яким змістом»
[7, с. 19]. Стилістичні прийоми, маючи високий прагматичний потенціал, акцентують
увагу реципієнта на важливих аспектах повідомлення й спрямовують правильне
декодування його. Аналіз художніх текстів, створених на помежів’ї ХХ–ХХІ століть,
продемонстрував, що багатьом із них властива складна змістова структура, яка, власне,
потребує і непростої системи вираження, зосібна кооперування регулятем. Синкретизм
регулятем, зорієнтованих на інформацію про один об’єкт, безперечно, посилює їхній
ефект впливу на адресата, оскільки «надмірність стилістичних засобів у певних
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фрагментах художнього твору, їхня різноманітність є певним сигналом для читача про
важливість авторської думки, про концентрацію основних поглядів письменника на
життя» [4, с. 153]. Синкретизм регулятем – стилістичних прийомів – сприяє естетичному
задоволенню від прочитання тексту, а отже, вдалому дешифруванню оригінальної
картини світу письменника і, зрештою, переосмисленню знань про довкілля та ставлення
до нього.
Зосередження стилістичних прийомів у певному фрагменті тексту активно
досліджували з часів Аристотеля, коли проблема переконливості та яскравості мовлення
набула особливої ваги. Упродовж століть це явище отримало кілька назв, з-поміж яких
«розгорнений стилістичний прийом», «багаточленний стилістичний прийом», «складний
стилістичний прийом», але поступово утрадиційнився термін «конвергенція», який
увів у науковий обіг М. Ріффатер. Конвергенція як скупчення в одному місці декількох
незалежних стилістичних прийомів, що «створюють особливу, сильну експресивність»
[13, с. 172], удокладнено схарактеризовано в межах стилістики декодування. Учені
(І. Арнольд, Н. Білоножко, О. Гольдман, О. Калита, Г. Копніна, Н. Маторін, М. Обнорська,
Т. Хазагеров, В. Чулкова, Л. Ширіна та ін.) дискутували про функції конвергенції,
ранжували її за різними ознаками, цікавилися її будовою й одностайно наголошували
на функційній тотожності її складників, які, взаємодіючи, «відтінюють, висвітлюють
один одного, і сигнал, що транслюється ними, не може бути непомітним» [1, с. 51].
Оскільки конвергенцію визнано одним із важливих засобів забезпечення стійкості
до комунікативних перешкод, актуальним і перспективним нині є висвітлення
регулятивних аспектів цього лінгвального феномену.
Мета статті – уналежнення конвергенції до регулятивного способу організації мовних
одиниць у сучасному українському художньому тексті, установлення регулятивних
функцій конвергенції та міри регулятивного ефекту її конкретних різновидів.
Письменник, експресивізуючи текст, проводить кропітку роботу з організації мовних
засобів, які б він хотів по-особливому вияскравити. Потвердженням цього є сучасна
українська художня проза, де такі регулятеми впорядковані спеціальними регулятивними
способами. Їхній спектр достатньо розлогий, і в розряді найпоширеніших із них
поряд із повтором, позиціюванням, контрастуванням, мовленнєвим портретуванням,
замовчуванням, належне місце відведене конвергенції. Про те, що вона має регулятивний
потенціал, промовисто свідчать її основні функції: 1) висунення на перший план
важливих рис повідомлення, 2) структурування прагматичного контексту, 3) реалізація
кількох авторських інтенцій одночасно. Усі ці функції, стверджує М. Блох, послідовно
виявляються в межах мінімальної тематичної одиниці тексту – диктеми. У ній простежено
таку закономірність: з одного боку, представлена «імпресивна інформація», «що реалізує
конотацію цільового впливу на слухача» [3, с. 63–64], а з іншого – через надмірну
впорядкованість візуалізована «спрямованість висловлення на самого себе» [1, с. 79].
В основу диференціації різновидів конвергенції покладено такі її параметри:
1)
якісні й кількісні характеристики;
2)
однорідність / неоднорідність складників;
3)
контекстна реалізація;
4)
функційний потенціал компонентів.
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За якісними показниками конвергенцію диференціюють на однорівневу та
різнорівневу. З-поміж конвергенційних способів регулятивності першого різновиду
превалює лексична конвергенція, стрижневим компонентом якої є метафора. Відомо,
що визначальною особливістю метафори є лаконічність. Це стало причиною того, що
письменники охоче вдаються до розширення її простору іншим стилістичним прийомом,
установлюючи образні «проміжні зони змішаного походження» [8, с. 320–321].
Активними репрезентантами лексичної ковергенції в сучасній українській художній
прозі можна вважати, наприклад, метафоричний епітет: Вона стояла розгублена – тиха,
домашня картоплинка, що не мала іншої відради, крім дитини (Л. Пономаренко.
Нехворощ), порівняльну метафору: Алка не втрималася. Розревлася коровою і нічого
вдіяти не могла (Люко Дашвар. Село не люди), метафоричний перифраз: Тут їдять
кару небесну швидкого приготування (Любко Дереш. Трохи пітьми), метафоричний
оксюморон: Виглядав він втомлено й розпачливо, розпач його був гіркий і якийсь ніжний,
інтимний (С. Жадан. Anarchy in the Ukr), синестезійну метафору: Вона дивилася на себе
в дзеркало і думала: «Ну от, і згоріло твоє життя. Пенсіонерка!» (Л. Пономаренко.
Чоловік з конем у білому степу).
Однорівнева конвергенція хоч і має значний регулятивний ефект, проте не може
конкурувати з різнорівневою. Саме на тлі другої конвергенції вдається чітко простежити
авторський задум, зактуалізовані прагматичні значення. Слушним у цьому разі
видається твердження про те, що «найчастіше про <…> конвергенцію говорять тоді,
коли в реалізації єдиної стилістичної функції беруть участь засоби різних рівнів» [6,
с. 61]: Твій голос. Твій доторк. Усе розпадається на фрагменти. Усе розпадається на
цитати. Якась музика. Якийсь сон. Якийсь сум. Чи ти навчилася спати? Співай мені,
співай. Конверти, цикорій, зима, прожилки. Ранкова кава. Думаю про тебе весь час.
Мусимо бути окремо. Аж поки все не скінчиться (Ю. Іздрик. Подвійний Леон) (асонанс,
алітерація, синтаксичний паралелізм, парцеляція, лексичний повтор); Тож навіть
такий beastly bad boy як Антонич нічого не зміг проти цього вигадати (Ю. Андрухович.
Дванадцять обручів) (гіперболічний епітет, іншомовна графіка, курсив).
За кількісними показниками розмежовують конвергенцію дво- та багатокомпонентну.
Зрощення стилістичних прийомів, про яке вже йшлося, є взірцем конвергенції першого
типу. Гібридні тропи можуть репрезентувати й конвергенцію другого типу, поширеним
репрезентантом якої є хіазм, що експлікує складний набір прийомів синтаксичного
паралелізму, метатези за принципом дзеркального відображення, антитези,
лексичного повтору: «Мені... солодко? Солодко. Тоді чому так гірко?» (Люко Дашвар.
Покров). Примітно, що в сучасному українському художньому тексті превалюють
багатокомпонентні конвергенції: А коли вона на світі стала – не стало в неї Тата
(антитеза, уживання великої літери в загальній назві, лексичний повтор); Навіть зі
своїми дідами – Семеном і Василем (колись врятованою на її горищі бандою) –
ніколи ні про що не згадує: наче не було в них минулого (перифраз, парентеза, курсив)
(М. Матіос. Москалиця). Можна навіть спостерігати, що в художньому тексті класичні
двокомпонентні конвергентні тропи зазнають ускладнень і функціюють у структурі
багатокомпонентної конвергенції. Наприклад, у реченні Але Хазяїн (вона відразу ж
зрозуміла, що це – Хазяїн) тільки відмахувався (Ірен Роздобудько. Шості двері) дія
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анаподотона, традиційно сформованого на основі парентези та лексичного повтору,
посилена вживанням великої літери в загальній назві.
Критерій однорідності / неоднорідності складників конвергенції має неоднозначне
лінгвістичне тлумачення. З огляду на ступінь прагматичної близькості стилістичних
прийомів традиційно вирізняють конвергенцію гомогенну: Хоча рюмсали ще давні
ахейці. Невтішно плакав могутній Ахілл над забитим другом Патроклом; не раз
умивався сльозами Одіссей на шляху до рідної Ітаки. Грецькі герої сліз не цуралися.
(А. Малащук. Атентат на Герострата, або Рецензія на ненаписаний роман)
(ампліфікація, лексичний повтор, синтаксичний паралелізм), гетерогенну: Потім
підвелася, застебнулася, поправила хустину, розбита і незворушна, вродлива і сумна, мов
осквернена ікона, дивилася поперед себе великими нерухомими очима (М. Дзюба. Укриті
небом) (ампліфікація, епітети, порівняння, антитеза) та змішану: Хіба піти спитатися
в Дзержинського. У Залізного Фелікса. Ні, в Залізного Зіґфріда. У Конрада Еріха
Дзержинського. Або в Лайнера Анзельма Віллібальда Кірова. Або у Вольфґанґа Теодора
Амадея Леніна. Він тут неподалік, під склом, живіший од живих (Ю. Андрухович.
Московіада) (синтаксичний паралелізм, лексичний повтор // перифрази, парцельовані
конструкції, інтертекстуальні засоби). У контексті регулятивності дискурсу доречним
би було прийняти позицію, згідно з якою конвергенція аналізованого різновиду постає
в двох іпостасях: та, що об’єднує семантично однорідні, і та, яка об’єднує семантично
неоднорідні елементи (М. Обнорська, А. Романова). Спостереження за регулятивним
способом конвергенції в художніх творах сучасної української літератури дає змогу
констатувати той факт, що превалює перший тип конвергенції. Водночас практика
наповнення диктем несумісними, на перший погляд, регулятемами. теж є достатньо
розповсюдженою. Конвергенції із семантично неоднорідними регулятивними засобами
мають глибокий підтекст, іронічне спрямування, на що зорієнтована, наприклад, зевгма:
В сусідній кімнаті я отримав військовий квиток та наказ вимітатися геть (О. Сушко.
Два роки).
Згідно з четвертим параметром – контекстною реалізацією – конвергенцію
характеризують як зосереджену (експліковану на рівні мікроконтексту –
словосполучення, речення), розосереджену (візуалізовану в межах макроконтексту –
композиційно-однорідного фрагмента тексту) й текстову (виявлену через взаємодію
регулятивних засобів на тлі мегаконтексту – усього тексту). Найефективнішим
регулятивним способом, а тому й найрегулярнішим, безперечно, є зосереджений тип
конвергенції. Він зрозумілий для будь-якого, навіть найменш вибагливого, реципієнта.
Сприятливим простором для зосередженої конвергенції може бути період, що дає
неабияку змогу «увиразнити інші засоби експресії, <…> однаково спрямувавши їх» [12,
с. 171]. Розосереджена конвергенція доступна «елітарному» читачеві, оскільки створює
«ефект дифузії, розмитості та впливає на невизначеність змісту, <…> неоднозначність
інтерпретацій» [9, с. 71]. Зважаючи на таку семантичну нестійкість, що загалом не
притаманна регулятивному способові конвергенції, розосереджений її тип зазнав і
опозиційного конвергентному форматуванню текстової інформації потрактування – як
дивергенція (Л. Бєлєхова, А. Олімська).
У межах текстової конвергенції виокремлюють розірвану конвергенцію – із
дистантним розташуванням двох її частин, розділених за змістом іншим уривком тексту:
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Хто повірив би, що вона, Інна (Інна Сергіївна), мати двох синів-підлітків (різниця –
півтора року), завідувачка відділу міської бібліотеки в одному з обласних центрів (на
штампі – «Централізована бібліотечна система. Бібліотека єстетичного виховання
№…»; оте єстетичне фіолетовим чорнилом красувалося на всіх книжках – хто на
штампи зважає?), причинивши двері свого невеличкого кабінету, пише листи? Ясна
річ, листи аж ніяк не ділові <…> (Л. Таран. Остання жінка, останній чоловік). Текстовою
вважають і ланцюгову конвергенцію – послідовне об’єднання декількох конвергенцій,
наслідком якого є утворення нерозчленованого потоку інформації. Таке явище, зокрема,
характерне для літератури постмодернізму: [Фотографії] Чорно-білі, вицвілі до кольору
сепії, карамельно-коричневі, декотрі на цупкому, тисненому, як вафлі, фотопапері з
біленькими зубчиками по краях, схожими на мережку при комірці шкільної форми, –
докодаківська доба, доба холодної війни й вітчизняних фотоматеріалів, як і взагалі
всього вітчизняного, проте жінки на знімках приоздоблені такими самими висотними
пиріжками шиньйонів, цих дурацьких підкладок з мертвого (а не раз, либонь, і чужого,
фе, яка гидота!) волосся, і вбрані в такі самі нефоремно-прямокутні, луб’яні на вигляд
суконки, як і дами в фільмах Енді Ворхола або, скажімо, Анук Еме у «81/2» <…>
(О. Забужко. Музей покинутих секретів).
За функційним потенціалом вирізняють однофокусну (ядерну) та багатофокусну
(без’ядерну) [10, с. 13–17]. Компонування стилістичних прийомів в однофокусній
конвергенції супроводжують складні процеси взаємодії їхніх семантичних та прагматичних
характеристик. Прагматична функція конвергенції збігається з прагматичною функцією
одного з прийомів, що входять до неї, функції інших прийомів також зорієнтовані на
реалізацію загальної функції. Так, у фрагменті тексту Забирайтеся геть! Під три чорти!
Get out of my face! Get out! Fuck oﬀ! Son of a bitch! Вон отсюда! Precz stąd! Pracz z klerem! Precz z losem! Raus von heir! (Ю. Іздрик. Подвійний Леон) синоніми утворюють
градаційний ряд. Категорична вимога в першому розмовно-побутовому фразеологічному
виразі спочатку посилюється використанням просторічного фразеологізму, а потім
ще й уживанням іншомовних зворотів. У багатофокусній конвергенції домінантного
прийому чи основного образу немає, усі її компоненти перетинаються в одному місці для
створення загальної картини, яку вирізняє особлива образність [11, с. 134]. Однофокусна
конвергенція в сучасному українському художньому тексті активніша. Зафіксовано
зразки, у яких визначена на експліцитному рівні тексту багатофокусна конвергенція за
умови занурення в його імпліцитний рівень безапеляційно виявляє свій однофокусний
характер. Сказане можна продемонструвати таким прикладом: Якщо дивитися на місяць
не постійно, а час до часу, то можна побачити його цікаві зміни. Спочатку він був
яскраво-жовтий. Потім став білий. Такий схожий на пса подруги, що пес почав на нього
гавкати. Аж ні, то не на місяць, а на обережну жіночку, яка сторожко перевіряла, чи в
контейнерах для сміття не лишилося пляшок з-під пива. А ти одразу згадав зворушливу
історію кількарічної давності, коли ви з друзями у вечірній час пили пиво на літньому
майданчику і до вас також підійшла жіночка і спитала, чи віддасте їй свої пляшки, коли
вони спорожніють. Ви погодились, і вона сіла оддалік на лавку. Коли ж побачила у ваших
рухах поспіх, щоб її не затримувати, то жіночка по-материнськи підійшла і попросила
не квапитись. Мовляв, хлопці, пийте повільно, щоб горла не заболіли від холодного напою.
А я не поспішаю. Я на пенсії. <> А ти, розповідаючи все це вже подрузі, кілька разів
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наголошував на тому, що чужа жінка, яка збирає пляшки, турбується про вас <…>
Обіч алеї світилися ліхтарі і одна вже розквітла черешня. <…>світло черешні стало
частиною світанкового світла. І пес подруги став частиною світанкового світла. А
ви пливли за ним, ледь помітним, але не боялися заблукати (В. Карп’юк. {мед нічного
повітря}). Мікротеми цього фрагмента репрезентовані різними регулятивними засобами,
з-поміж яких важко визначити домінантний: кольорові метаморфози місяця відтворено
епітетами й порівняннями, розповідь про жінку в парку – напівпрямою мовою, світанок –
метафорами. Усі три тематичні блоки, якщо вчитатися глибше, насправді об’єднує образ
білої собаки – символу молодості, легкості, відвертості, за яким читач декодує особливе
авторське звернення: людина повинна дбати про свої світлі думки й почуття, «бо коли
йти у світлі, то не може бути лихого шляху» [5, с. 24].
Отже, конвергенція є репрезентативним способом регулятивності в сучасному
українському художньому прозовому тексті. Вона дає змогу закцентувати увагу на
значущих складниках інформації, транслювати прагматичний зміст, чітко донести
інтенцію автора. Перспективою наступних студій може стати опис інших способів
регулятивності.
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КОНВЕРГЕНЦИЯ И ЕЁ РЕГУЛЯТИВНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ
УКРАИНСКОМ ПРОЗАИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ
В статье рассмотрена конвергенция как регулятивный способ организации современной украинской художественной прозы. Доказано, что кооперирование стилистических приёмов – формантов конвергенции – является мощным сигналом для читателя о
важности авторской мысли, о концентрации взглядов писателя на жизнь. Установлены регулятивные функции конвергенции, которые последовательно реализуются в рамках минимальной тематической единицы текста – диктемы. Предложено ранжирование конвергенции, исходя из её разных параметров. Типы конвергенции рассмотрены с
точки зрения их функциональной активности в тексте.
Ключевые слова: художественный текст, регулятивность, регулятема, способ регулятивности, конвергенция.
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CONVERGENCE AND ITS REGULATIVITY IN A CONTEMPORARY
UKRAINIAN PROSE TEXT
The article focuses on convergence as regulativity way of contemporary Ukrainian literary
text forming. The aim of this research is to provide the convergence functions, to examine the
degree of the convergence’s variants regulativity eﬀect in a text. The article gives an analysis
of convergence according to various criteria such qualitative and quantitative characteristics,
the homogeneity / heterogeneity of components, contextual realization, the functional potential
of the components. The given article reports the results of in-depth investigation of the convergence as a syncretism of stylistic techniques to support the communication between the author
and the reader.
Key words: literary text, text regulativity category, regulyatema, regulativity way, convergence.
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ПОЕТИЧНЕ СЛОВО В ДОСЛІДЖЕННЯХ А.П. НЕПОКУПНОГО
У статті йдеться про Анатолія Непокупного як поета, розглядаються особливості його творчості, поетичні переклади, доробок у популяризації балтійських майстрів
слова в Україні. Окрема частина огляду присвячена поетичній лексиці як матеріалу дослідження в працях ученого .
Ключові слова : поетична спадщина, тематична спрямованість, експресивно-естетична функція, гра смислів, співвідношення слова й образу, поетизм, ізоглоса, лінгвостилістика, знаковість.
Поезія «оперує багатьма символами, що мають дифузну та імпліцитну семантику»
[1: 24].
Анатолій Павлович Непокупний любив і тонко відчував поезію. «Коли я не знаю, як
жити далі, я працюю» - казав він. Справді, пошукове натхнення було його , так би мовити, «фізичним станом»… На думку письменника Ромена Гарі, «…коли-небудь і поезія
теж отримає наукове пояснення, її будуть вивчати як звичайний секреторний феномен.
Наука з тріумфом наступає на людину з усіх боків…» [2: 287]. Власні віршовані твори
А. Непокупного вражають несподіваністю художньої думки, метафоричним «розмахом»,
особливою грою смислів. Давньогрецькі мислителі вбачали в категорії поняття сенс «заснулої метафори», яку поет-мовознавець так успішно «будив»…Щодо тематичної спрямованості його поетична спадщина лінгвістична, історико-культурологічна, навіть, «артефакт на». Автор вишуканих й одночасно глибоких за змістом віршів поетичними рядками ілюстрував та доповнював свої наукові міркування, «оздоблював» численні статті
римованими «передмовами» та резюме. Книжки «Балтійські родичі слов’ян» [3] , «У
Вільні, городі преславнім»(зокрема розділ «Балтійські зорі Тараса»)[4] також рясніють
такими прикладами. Як дослідника його цікавила експресивно-естетична функція мови,
співвідношення слова й образу. За виразом Анатолія Павловича, важливо, щоб «вистачило поетичного розгону…».
Поезії А. Непокупного виходили друком у вигляді окремих добірок, серед яких найбільш відома збірка «Золото вікон» [5]. Крім того залишився рукопис обсягом 1,5 а.а.
поеми «Мости на скіфському Дунаї»,яку безумовно слід якнайшвидше видати. Серед
друкованих поетичних перекладів ученого особливе місце займають твори Майроніса,
Матузявічюса, Корсакаса, Малдоніса; із латиських поетів у зоні його творчої уваги найбільше перебували Аузінь і Чак.
Досліджуючи балто-слов’янські мовні зв’язки, він залучав різні прошарки лексики:
архаїзми, діалектизми, оказіоналізми, серед яких особлива роль належить поетичному
слову, в якому науковець вбачав знаковість носіїв етнокультури. Він постійно звертався
до поетичних і фольклорних джерел в якості матеріалу вивчення, слугували йому кращі зразки мовної творчості І. Котляревського, Г. Сковороди, Т.Шевченка, О. Пушкіна,
Л. Українки, О. Блока, В. Маяковського, М. Рильського, А. Міцкевича, Ю. Словацького,
Я. Райніса, Ю. Марцинкявічюса та багатьох інших.
© Калинович Л.Р., 2019

104

Постать Тараса Шевченка – окрема сторінка у пошуках А. Непокупного. «Народ, в
культурі якого є такий Поет і Біблія, ні за яких обставин не може втратити свою ідентичність», – був впевнений дослідник. В художньо-документальному есе «Балтійські зорі
Тараса» [4] розглядається тема Литви в поезії Шевченка, здійснюється реконструкція
«іменних» реалій, пошук асоціацій, що володіли творчою уявою поета. Цікавим доробком автора також була стаття «Апелятив литва в «Енеїді» І.П.Котляревського та його
культурно-історична паралель у «Несамовитому Роланді» Л. Аріосто» [6]. Пізніше
з’явилися спостереження відносно функціонування відповідного етноніма у весільних
піснях України, Білорусії та Польщі [7].
Вивчення фольклорної поетики сприяло поглибленому структурно-семантичному
аналізу дендронімічних назв – береза, тополя, липа – у типологічному аспекті [8,9],
ґрунтовним доповненням до теми став нарис «Язичеський культ дерев і звернення до
них у поемі А. Міцкевича «Пан Тадеуш» [10]. Серед подальших студій слід зокрема
відмітити тлумачення образу сонця в латиській поезії, фольклорі та термінології [11], а
також розвідку «Крісло сонця » як назва пруського села і вірша Я. Райніса» [12]. Поетичне словотворення як предмет дослідження неодноразово було у фокусі уваги в працях
А. Непокупного, починаючи з форм Коперниковы, Коперниканскій та Коперниковски в
мові Г.Сковороди [13] і продовжуючи вивченням назв веселки в балто-слов’янськім ареалі [14], тотемної символіки ряду орнітонімів [15,16], балканізмів у понтійській поезії
Овідія [17].
При встановленні, наприклад, відносної хронології семантичного розвитку германо –
балто – слов’янської ізоглоси: німецьке tϋchtig – литовське daugùs – українське дужий
вченому саме в поезії Я. Райніса вдалося знайти споріднене дієслово padūgt, як правило,
у негативній формі, із значенням и «могти» , «долати» на відміну від латиських говорів,
де воно вживається у значенні «встигнути», теж частіше у негативній формі. Значення, в якому використовує дане дієслово поет, пов’язується, зокрема Е. Бернекером, із
польським duźy «сильний». Е. Френкель остаточно поєднав латиське padūgt у значеннях
«подолати», «подужати» з литовським daũg, що знаходяться у відношеннях чергування .
Як зауважує А. Непокупний, це не було зафіксовано у словниках праслов’янської мови,
хоча таке свідчення є суттєвим для реконструкції всього ланцюжка семантичного розвитку даної ізоглоси. Дослідник висуває гіпотезу , що це латиське дієслово є реліктом так
званих селонських говорів , які асимілювалися вже до середини XIV сторіччя [18; 19:
323 – 324].
В системі лінгвопоетики Анатолій Непокупний зробив блискучий аналіз вірша
Ю. Балтрушайтіса «Спів ялини» стосовно символіки образів і цілісності структури
тексту, з яким виступив із доповіддю на міжнародній конференції «Текст: лінгвістика
і поетика» [20]. Він був автором багатьох передмов і післямов до численних антологій
литовської та латиської поезії, видав ряд творчих розробок в галузі літературної критики.
Як відомо, історія не визнає умовного способу, але думка потребує його… Якби вчений досі був з нами, то міг би , як це завжди йому вдавалося, збагачувати нашу професійну уяву, намивати золото слів…
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ПОЭТИЧЕСКОЕ СЛОВО В ИССЛЕДОВАНИЯХ А. П. НЕПОКУПНОГО
Статья посвящена поэтической стороне дарования Анатолия Непокупного;
рассматриваются особенности его творчества, поэтические переводы, вклад в
популяризацию балтийских мастеров слова в Украине. Отдельная часть обзора
посвящена поэтической лексике как материалу исследования в трудах ученого.
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УДК 821.581
Цао Цзин, аспирант
Киев
ТИПИЧНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ «ИЩУЩЕГО МОЛОДОГО
ЧЕЛОВЕКА» В ПОВЕСТИ ЛУ ЯО «СУДЬБА»
В статье рассматривается типичный образ Гао Цзялина в повести «Судьба» современного китайского писателя Лу Яо (1949–1992); определяются характерные
особенности типичного образа “ищущего молодого человека” в период реформ кон.
1970-х–1980-х гг. в КНР. Предпринята попытка анализа авторского видения специфики
перекрестной зоны города и деревни. Сделан вывод, что успехами и несчастьями судьбы
Гао Цзялина являются результаты борьбы ценностей в перекрестной зоне.
Ключевые слова: Лу Яо, “литература реформ”, типичный образ “ищущего молодого человека”, конфликт.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями.
Лу Яо (路遥, настоящее имя Ван Вэйго王卫国, 1949–1992) – яркий представитель
плеяды китайский писателей, творчество которых развивалось в русле «литературы
реформ». Его основные произведения – рассказ «Трогательная сцена» («惊心动魄的一
幕», 1980), повести «Судьба» («人生», 1982) и «Тяжелые времена» («在困难的日子里»,
1982), роман «Обыкновенный мир» («平凡的世界», 1986–1989) и др. – посвящены описанию жизни сельских жителей горного района Шеньси в период экономических реформ 1970-х–1980-х гг. Автор не пытается предложить свой «сценарий реформ» на селе,
как это пытаются сделать другие писатели, Лу Яо представляет реформы как сложный
период сомнений, отрицаний, потерь и одновременно – веры молодого поколения в лучшее будущее. В основе всех произведений Лу Яо лежат сложные психологические и социальные конфликты, решения которых пытаются найти герои.
Многие произведения Лу Яо отмечены различными китайскими литературными премиями: повесть «Судьба» удостоена премии «Открытие» (“开拓奖”) в области литературы малых форм пров. Шеньси и Всекитайской литературной премии как лучшая повесть
1983 года, а роман «Обыкновенный мир» отмечен самой престижной в КНР литературной премией Мао Дуня (1991). В 2018 году, уже после смерти, Лу Яо был награжден
почетной медалью «Пионер реформ» (改革先锋) как выдающийся представитель «литературы реформ», произведения которого воодушевляли миллионы сельской молодежи
самоотверженно реализовывать политику «реформ и открытости». В 2019 году роман Лу
Яо «Обыкновенный мир» был внесен в список «Лучших 70-ти романов 70-летней истории существования Нового Китая» (“新中国70年70部长篇小说典藏”) [7].
Яркая и самобытная проза писателя-«реформатора» всегда привлекала внимание китайских критиков, провоцируя споры, дискуссии и полемики в литературных кругах. Часто оценки читательской аудитории и взыскательных критиков были диаметрально противоположными. Так, его выдающийся роман «Обыкновенный мир» после публикации
© Цао Цзин, 2019
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завоевал широкую популярность и восторженные отзывы читателей, в то время, как
оценки литературоведов были весьма сдержанными и отчасти негативными, что помешало в то время включить это произведение в академическую историю современной
китайской литературы. Этот контраст мнений, то есть пребывание творческого наследия
писателя между двумя полюсами «горячего восторга» и «холодного неприятия», сформировали т.н. «феномен Лу Яо» (“路遥现象”).
В связи с вышеизложенным вырисовывается проблема осмысления творчества Лу Яо
в аспекте отражения сложности и конфликтности социальных обстоятельств и психологии личности. Творческое наследие Лу Яо предоставляет основания реинтерпретировать
явления «литературы реформ», которая нередко трактуется как рупор государственной
политики «реформ и открытости» с невелированием ее художественной составляющей.
Формулювання цілей статті (постановка завдання).
В нашей статье предпринята попытка анализа повести Лу Яо «Судьба» с целью выявления особенностей мировоззрения и мотивации поступков «ищущего молодого человека» Гао Цзялина. Это, в свою очередь, поможет более четко уяснить смысл заложенного
в произведении обращения писателя к молодому поколению, мировоззрение которого
формировалось под влиянием «периода реформ».
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання
даної проблеми і на які спирається автор.
Один из самых крупных исследователей творчества Лу Яо директор Института литературы Яньаньского университета проф. Лян Сян-ян (梁向阳, творческий псевдоним
Хоу Фу 厚夫) является автором и редактором ряда работ [3,4,5], в которых он раскрывает
подробности жизненного пути и творческой лаборатории Лу Яо. С точки зрения Лян
Сян-яна, суть литературы выражается не в великолепном языке и сложных структурных
навыках, а в великолепии человечества, передающем дух и силу. Лу Яо – регистратор и
автор социальных преобразований в Китае в 1980-х годах. Его работы обладают широтой
реальности общества, глубиной социальной психологии в переходный период и дальновидностью, чтобы описать простых людей за пределами страданий [15]. Представитель
молодого поколения литературоведов Ван Ган (王刚) в работе «Лу Яо: биографические
хроники» размышляет о писателе и его творчестве в контексте развития литературы Нового Китая и региональной литературы провинции Шэньси как ее составной части. [14]
Ученый привлекает обширные архивные документы и материалы собственных «полевых исследований», дающие возможность поэтапно и детально представить уникальную
культурно-историческую и национально-этническую основу произведений Лу Яо и показать важный вклад писателя в развитие китайской «литературы реформ».
В июне 2011 года по инициативе проф. Чэн Гуанвэя (程光玮) в Институте литературы
Народного университета (г. Пекин) был проведен научный симпозиум «Лу Яо и эпоха
80-х», материалы которого вошли в сборник «Перечитывая Лу Яо» («重读路遥»). Авторы статей, среди которых такие известные личности как Ли То (李陀), Лю Хе (刘禾),
Цай Сян (蔡翔) и др., выразили свои взгляды на проблемы формирования творческого
сознания Лу Яо, особенности влияния на него социального окружения, исторического
времени, литературных веяний 80-х годов. В частности, известный писатель-неореалист Ли То отметил яркую особенность прозы Лу Яо – ее неоднозначность, сложность
и конфликтность. Поскольку автор близко знаком с трудностями реализации реформ в
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деревнях родной провинции, он правдиво изображает молодежь, участь которой – пережить эти трудности. Ли То подытоживает, что именно эта особенность дает возможность
Лу Яо сделать художественное обобщение всего исторического «периода реформ», что и
является наибольшим вкладом писателя в современную китайскую литературу [9].
Японский литературовед – проф. Макото Ясумото (安本实) посвятил более 20 лет
изучению жизненного пути и творчества Лу Яо. Он многократно посещал малую родину
Лу Яо – горную деревню в северной части провинции Шэньси, чтобы глубже постичь
обстоятельства жизни писателя и отыскать культурные корни его творчества. Ученый
опубликовал в общей сложности 12 научных работ о творчестве Лу Яо и стал первым
исследователем, который перевел его произведения на японский язык. Макото Ясумото
отметил, что привязанность Лу Яо к своей родной деревне является сложным сплетением чувств, а не традиционным почитанием, что и обусловило особенности его мировосприятия. Профессор не без основания полагает, что Лу Яо «является одним из писателей,
которые навсегда останутся яркими представителями современной китайской литературы» и что «творчество Лу Яо достигло высот мировой литературы» [10]. Однако, следует
отметить, что творчество Лу Яо не стало предметом активного изучения за пределами,
а причинами этого, по нашему, стали следующие: 1) ранняя смерть писателя (в 43 года)
и довольно небольшое творческое наследие; 2) по сравнению с китайскими писателями
того же периода, Лу Яо меньше обращался к острым социально-политическим темам и
не нашел свое место среди представителей литературного мейнстрима, поэтому его проза мало переводилась на иностранные языки; 3) в произведениях Лу Яо присутствуют
деликатные описания, касающиеся культурных традиций северных народностей Шэньси, а также используются некоторые северные диалекты Шэньси, которые усложняют
восприятие текста даже китайскими реципиентами. Тем не менее профессор Макото в
своих исследованиях показал, что творчество неординарного китайского писателя является весомым вкладом в мировую литературу и содержит определенный интерес для
зарубежных читателей.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячується означена стаття.
Как уже было отмечено, многие китайские ученые (Лян Сян-ян, Ван Ган, Чэн Гуанвэй и др.) изучают творческое наследие Лу Яо, анализируя, в частности, характерные
особенности типических героев в его произведениях. Однако большая часть их исследований посвящены проблеме отношений между полами и выявлению различий в понимании сущности любви мужчинами и женщинами, а также определению культурной
составляющей таких различий. Мало раскрытыми остаются вопросы психологии личности типичного героя в произведениях Лу Яо, что содействовало бы более глубокому
пониманию особенностей художественного мышления писателя, специфику его творческого метода. По нашему мнению, остаются не до конца раскрытыми внутренние конфликты героев Лу Яо как отражение психологического опыта самого автора.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів.
В современном литературоведении существует множество определений понятия
«типический персонаж» с соответствующими его характеристиками. В частности,
Н.Д. Тамарченко считает, что «тип (или типический персонаж) – условный персонаж,
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обладающий физическими, психологическими или моральными характеристиками, заранее известными публике и зафиксированными литературной традицией. Тип представляет собой если не индивида, то, по крайней мере роль, характерную для некоторого состояния или недостатка. Он обладает все же некоторыми человеческими и исторически
достоверными чертами, не будучи наделенным индивидуальностью» [12, с. 217]. Такая
дефиниция, на наш взгляд, выявляет наиболее общие характерные особенности типажности персонажа, апеллирующие к слиянию ожидаемых, предварительно известных характеристик и некоторых черт индивидуализации литературного персонажа.
В данном исследовании мы будем опираться на концепцию китайского литературоведа Гоу Си-иня (苟曦尹), наиболее адекватную тому типу реалистического творчества,
которое демонстрирует Лу Яо. С точки зрения Гоу Си-иня, “типичный образ персонажа,
созданный в повествовательных литературных произведениях, относится к индивидуальности с ярко выраженными характеристиками и в то же время отражает универсальность конкретной социальной жизни, раскрывая некоторые закономерности, существенные аспекты развития социальных отношений и изображения персонажа [2, с. 11-14].
Таким образом, типичный образ имеет свои характерные особенности:
1) косвенное отношение типичного образа к пониманию читателя;
2) создание образа с яркими характеристиками;
3) универсальность и обобщение;
4) символичность языка.
Прозаическое произведение представляет собой текст в определенном литературном
стиле, который фокусируется на изображении персонажей и повествовании некой истории. Основными характеристиками формирования типичных персонажей являются прежде всего подробное отображение характера, сложное и детализированное раскрытие
сюжета, а также конкретное описание окружающей среды. Таковыми являются основные способы и методы формирования типичных персонажей в создании прозаического
произведения.
Основываясь на изложенной концепции «типичного образа» Гоу Си-иня, предпримем попытку проанализировать характерные особенности главного персонажа повести
Лу Яо «Судьба» как типичного представителя поколения «ищущей молодежи».
Лу Яо, как уже упоминалось выше, является ярким представителем одного из реалистических направления китайской литературы 1980-х гг. – «литературы реформ». Это
мэйнстримное направление сформировалось как отражение общенационального курса
«реформ и открытости», инициированного в 1978 году представителями прагматического крыла КПК во главе с Дэн Сяопином. В связи с этим сформировалось мнение об
исключительно прагматической ценности произведений об экономических реформах.
Например, Н.В. Турушева, небезосновательно утверждает, что «несмотря на появление
произведений о достигнутых успехах и положительном опыте реформ в городе и деревне <…>, большинство авторов обходились «агитацией» за реформы или отражали
субъективную реакцию героев на процесс преобразований» [13, С. 127]. Тем не менее,
развитие литературного процесса все же привело к появлению произведений, «в которых
исследовались метаморфозы, происходившие в национальной психологии и традиционном мировоззрении в связи с практикой осуществления реформ…» [13, С. 127]. Именно
к последним следует отнести и прозу Лу Яо.
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Стоит отметить, что «литература реформ» не была однородным явлением. Она развивалась почти десятилетие, изменяя свою тематику, проблематику, художественную
палитру. Современные китайские исследователи выделяют три периода развития этого
литературного явления:
1.
Начальный период (1979–1981), в котором авторы сатирически изображают
старую экономическую систему в контексте ультраправых политических процессов,
подвергая критике антиреформаторские настроения. Писатели также формируют позитивный имидж реформаторов.
2.
Период становления (1981–1984), в котором авторы обращают внимание на социальные изменения, вызванные реформами; на первый план выходят проблемы, связанные с трудностями проведения реформ, изменениями в мышлении людей и этических
нормах общества.
3.
Заключительный период (после 1985 года), в котором внимание писателей
переносится с внешних (социально-политических) на внутренние (психологические)
аспекты реформ; доминирует погружение во внутренний мир героев, звучит критика реформ [11].
Написание повести «Судьба» приходится на второй период развития «литературы
реформ», в котором писатели обращают внимания на изменения общества, мысли людей
и морально-нравственные ценности человека во время реформ. Для повести характерны
следующие особенности: 1) демонстрация сильного духом героя, участвующего в политической жизни; 2) творческое выражение – это в основном реализм, фокусирующийся
на отражении правды жизни, а повествование простое и лаконичное; 3) через подробности личной жизни героев, выразительный язык и психологизацию выражается характер
персонажа, описывается развитие его судьбы и подводится итог его жизни; 4) художественная концепция повести строится на бинарных оппозициях, которые подчеркивают
внутренние и внешние конфликты героев.
Повесть «Судьба» (路遥 «人生») посвящена описанию жизни города и деревни в районе Северного плато провинции Шэньси в период реформ кон. 1970-х–1980-х гг. [6] В
основе сюжета – история жизни выпускника средней школы Гао Цзялина (高加林), покидающего родную землю и возвращающегося к ней. Эмоционально сложные отношения
между Гао Цзялином и деревенской девушкой Лю Цяочжэнь (刘巧珍), а затем и городской подругой Хуан Япин (黄亚萍), составляет противоречие в развитии этой истории,
превращаясь в трагедию проблемного выбора.
Главный герой повести Гао Цзялин является типичным персонажем “ищущего молодого человека”, который постоянно сталкивается с проблемой выбора. У Гао Цзялина жизненный опыт не богат, поэтому он легко поддается искушению злоупотребления
служебным положением и не находит правильного пути для собственного развития. Его
мысли и поступки противоречивы, что заставляет читателей испытывать к этому герою
различные чувства. Он обладает разнообразными личностными качествами: самоуверенность, низкая самооценка, смелость, простота, тщеславие, настойчивость и импульсивность. Он участливый и коварный, обаятельный и угрюмый одновременно. Как типичная фигура, Гао Цзялин соотнесен со временем своего существования: он увлекается
новыми делами и подвергается новым противоречиям, вызванными изменениями времени. Во время реформ для молодого поколения в городе – престижная работа, комфортное
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жизненное обстоятельство и высокий социальный статус в обществе, а в деревне – изнурительный физический труд на земле, тяжелые условия жизни, непрестижный статус
в обществе. Поэтому молодое поколение стремиться в город, их прельщает образ жизни
и статус городской интеллигенции, ведь молодые люди уверены, что интеллигенция существует только в городе [16, с.25].
Гао Цзялин живет в 80-ые годы, когда городская цивилизация влияет на деревенскую
жизнь, но одновременно в сёлах ещё живы старые отсталые обычаи, которые смешивают истину и ложь, добро и зло, красоту и безобразие. «Но мнению крестьян, чистить
зубы – это привычка служащих и интеллигенции, деревенским жителям это ни к чему».
(“在村民们看来，刷牙是干部和读书人的派势，土包子和老百姓谁还讲究这？” [6, с.
40]). Когда Цяочжэнь начинает чистить зубы каждый день, окружающие её не понимают, и даже насмехаются. «О боже, вы только посмотрите, спозаранку уселась на берегу
речки с полным ртом кровавой каши, прям капает из него». «Три слова не свяжет, а все
культурную из себя корчит» (“哈呀，你们没见，一早上圪蹴在河畔上，满嘴血糊子直
淌！看过洋不洋？”“斗大的字不识一升，倒学起文明来了！” [6, с. 40]). Это также самый интенсивный период столкновения между современным сознанием и традиционной
моралью. Идеалы и реальность Гао Цзялина, его характер и окружающий мир запутанно
переплетены, но несовместимы. Цзялин обнаружил, что вода в колодце очень мутная,
поэтому он решил использовать отбеливатель для очистки воды в колодце, но жители
деревни не поняли этого, и подумали, что Цзялин насыпал в воду стиральный порошок:
«Некоторые [крестьяне] размышляли: Цзялин любит чистоту, поэтому и насыпал в
колодец стирального порошка. <…> все проклинали и поносили его, полагая, что Гао
Цзялин хочет избавиться от них» (有人解释：“这是因为加林爱干净，给井里面放了
些洗衣粉。<…> 所有的人都用粗话咒骂，觉得高加林是不要这一村子的人命了！” [6
，с.76]). Очевидно, что крестьяне ещё не способны поверить в достижения науки, они
готовы терпеть неудобства, лишь бы не меняться к лучшему.
С одной стороны, Гао Цзялину повезло – он интеллектуал, он имеет идеалы, знания
и культуру. Учеба в школе делает его духовную жизнь очень богатой. Городская жизнь и
опыт открыли ему окно в другой, более интересный мир [8, с. 87]. У него было стремление к современной цивилизации, и он не хотел жить посредственной жизнью, надеясь на
перемены. Но одновременно он не так счастлив, поскольку является сыном небогатого
крестьянина, и его надежды на будущее не оправдались – Гао Цзялин сначала был учителем сельской школы, но вскоре его место занял сын секретаря сельской коммуны, а Гао
вынужден был вернуться к крестьянскому труду, как и его отец. Следовательно, противоречие между идеалом и реальностью неизбежно приведет к тому, что жизненный путь
главного героя будет полон взлетов и падений.
В повести Гао Цзялину придётся продавать пампушки на рынке в городе, чтобы
прокормить семью после того, как он потерял должность учителя. Молодой человек
чувствует ответственность за семью и согласен ради ее содержания ехать в город, но
одновременно, ему стыдно перед своими знакомыми, которые после учебы работают в
городе на престижных должностях. Поэтому на рынке он постоянно прячется и ему так
и не удается продать ни одной пампушки. «Он нес паровые пампушки, опустив голову
как можно ниже, и не оглядываясь по сторонам: просто поспешно направился в уезд.
По дороге он вспомнил слова отца: когда продаёшь пампушки, обязательно зазывай
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покупателей. Тут же его бросало в жар и лицо становилось красным. Господи, как он
сможет зазывать! Но вдруг он подумал: «Если я не буду зазывать, как люди узнают,
что я продаю пампушки?» («他提着蒸馍篮子，头尽量低着，什么也不看，只瞅着脚
下的路，匆匆地向县城走。路上，他想起父亲临走时嘱咐他，叫他卖馍时要吆喝，
他的脸立刻感到火辣辣的发烧。天啊，他怎能喊出声来！“可是，” 他想，“如果我不
叫卖，谁知道我提这蒸馍是干啥哩？”[6, с.17]). Таким образом, интеллигент Цзялин и
крестьян Цзялин боролись, демонстрируя острый конфликт между реальной жизнью и
мечтой. Это вызывает сочувствие читателей.
Гао Цзялин и Лю Цяочжэнь встречаются в тяжёлое для героя время, когда он возвратился из города в деревню. Между ними вспыхивает чувство. Цяочжэнь успокаивает
Цзялина и поддерживает участием и любовью. И в то же время, Цзялин помогает своей
девушке избавиться от устаревших взглядов и привычек: напоминает о необходимости
чистить зубы каждый день, убеждает, что нужно учиться читать и писать. У них искренняя и чистая любовь [1, с.341-345]. Но судьба Цялина готовит новые испытания – при содействии знакомых он возвращается в город, где его трудолюбие и настойчивость, а также приобретенные новые умения возымели результат и привели к карьерным успехам.
Цзялин возобновил отношения с бывшей одноклассницей Хуан Япин, взгляды которой в
разных аспектах ближе ему, чем взгляды селянки Цячжэнь. Таким образом он оставляет
бывшую возлюбленную. «Цзялин размышлял: в будущем Цяочжэнь может стать лишь
образцовой крестьянской женой и хозяйкой, и не больше. Если бы я был простым крестьянином, то жизнь с ней была бы полной идиллией. Но сейчас я уже служащий, и если
женюсь на Цяочжень, то у нас будет слишком мало общих интересов и очень сложно
будет найти общий язык, и сам я застряну навсегда в уездном городишке, а ведь у меня
большие амбиции. Я хочу строить свою карьеру в большом городе, поэтому женитьба
на Япин – это совсем другое дело.» (“高加林想：‘巧珍将来除过是个优秀的农村家庭妇
女，再也没什么发展了。如果我一辈子当农民，和巧珍结合也就心满意足了。可是现
在已经是‘公家人’，要是和巧珍结婚，很少有共同的生活情趣，也很难有共同语言，自
己也实际上被一辈子拴在县城里，而自己的向往又很高远，要到大地方去发展自己的
前途，而和亚萍结合就不同了。” [6, с.135])
Однако счастью Цзялиня в городе не суждено было осуществиться – вскоре раскрывается факт покровительства знакомых героя и его увольняют с работы. Цзялин с
тяжелым сердцем возвращался в деревню после того, как Япин уходит от него, не желая
менять образ жизни и терять уверенность в будущее. Однако Цяочжэнь, которая успела
выйти замуж за другого, помогает Цзялину восстановиться в должности учителя местной школы. Наконец Цзялин понял, что искренность и честность – самые важные качества человеческих отношений, однако прежняя любовь утрачена навсегда.
Таким образом, в сложных ситуациях жизненного выбора главный герой ведёт себя
как типичный образ «ищущего человека», действия которого часто непоследовательны и
импульсивны, что приводит к крушению карьеры и личной жизни. Тем не менее, стоит
отметить, что такие герои обладают одним определяющим положительным качеством:
они никогда не теряют стремление к самоусовершенствованию, к продвижению по карьерной лестнице и жизненному пути [17,с.189]. Стоит отметить также, что жизненные
перипетии Цзялиня отражают влияние «эпохи реформ» на обстоятельства судьбы молодого поколение, который по принуждению выбирает себя жизнь.
114

Висновки з даного дослідження і перспектива подальших розвідок у даному напрямку.
Таким образом, Гао Цзялин, как «ищущий молодой человек», сталкивается с проблемами жизненного выбора, при этом непреодолимо стремясь к карьерному успеху в
большом городе. Главными ценностями его жизни становятся престижная работа и круг
общения. Но Лу Яо, будучи ярким представителем локальной культуры горных районов
провинции Шеньси, выражает надежду на то, что стремление молодежи к успешному
будущему в «период реформ» не станет причиной потери их уникальной локальной
идентичности. Писатель на примере своего героя показывает постоянно возникающие
конфликты в сознании молодого «ищущего поколения». Эти конфликты связаны с конфронтацией моральных ценностей в т.н. «перекрестной зоне» деревни и города. Автор
з болью переживает назревающую утрату молодыми людьми связи с малой родиной, ее
жизненными устоями, ценностями и традициями. Однако своей повести Лу Яо выражает
мысль о вечных ценностях, которые молодежи предстоит сохранить в горниле неизбежных перемен.
Предложенная статья открывает перспективы дальнейшего изучения прозы Лу Яо
в аспекте психологического опыта молодого поколения «периода реформ», отражения
противоречий эпохи в формировании нового мировоззрения молодежи, а также определения особенностей художественной палитры «литературы реформ».
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ТИПОВИЙ ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ «ЮНАКА, КОТРИЙ ПЕРЕБУВАЄ В
ПОШУКУ» У ПОВІСТІ ЛУ ЯО «ДОЛЯ»
У статті розглядається типовий образ Гао Цзяліна в повісті «Доля» сучасного китайського письменника Лу Яо (1949–1992); визначаються характерні особливості типового образу «юнака, котрий перебуває в пошуку» у період реформ кін. 1970-х–1980-х
рр. в КНР. Зроблено спробу аналізу авторського бачення специфіки «перехресної зони»
міста і села. Зроблено висновок, що успіхи і нещастя долі Гао Цзяліна є результати
боротьби цінностей в «перехресній зоні».
Ключові слова: Лу Яо, «література реформ», типовий образ «юнака, котрий
перебуває в пошуку», конфлікт.
Cao Jing, PHD student
Kiev
A TYPICAL ARTISM OF THE “SEEKING YOUNG PERSON” IN THE
NOVELLA OF LU YAO “LIFE”
The article discusses a typical image of Gao Jialin in the story «Fate» by the modern
Chinese writer Lu Yao (1949–1992); defines the characteristic features of a typical image of a
“seeking young man” in the period of reform con. 1970s – 1980s in the PRC. An attempt was
made to analyze the author’s vision of the specifics of the cross zone of the city and the village. It is concluded that the successes and tribulations of the fate of Gao Jialin are the results
of the struggle of values in the cross zone.
Key words: Lu Yao, “literature of reforms”, typical image of a “seeking young man”,
conflict.
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ВІДТВОРЕННЯ БІБЛІЙНИХ АЛЮЗІЙ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ
ТРАГЕДІЇ В.ШЕКСПІРА «МАКБЕТ»
(Б. ТЕНА, П. КУЛІША, Т. ОСЬМАЧКИ, Ю. КОРЕЦЬКОГО)
У статті досліджуються особливості відтворення алюзивного мовлення героїв
трагедії «Макбет» в чотирьох українських перекладах. Підкреслюється релевантність
семіотики для драматичного перекладу. Мовні одиниці, використані автором в тексті
трагедії, розглядаються в якості носіїв авторських смислів (семіотично навантажених), реалізуючись в тексті трагедії у формі біблійних алюзій.
Аналіз драми показав, що використовуючи біблійні алюзії, В. Шекспір «активує»
необхідні почуття читача й пілотує розуміння тексту в необхідному йому напрямку,
а тому неабияк важливо аби відтінки значень алюзій було збережено в перекладі. Так,
послуговуючись техніками експлікації смислу алюзії шляхом перифрази, компенсації та
опущення, перекладачі прагнули зберегти ідейно-композиційну цілісність твору й стиль
оригінальних шекспірівських алюзій.
Ключові слова: переклад, семіотика, семіотично навантажена одиниця, алюзія,
Шекспір.
Здатність до художньої творчості, зокрема літературної, є частиною когнітивної діяльності людини, а тому варто говорити про існування особливих когнітивних структур
свідомості автора, які дозволяють йому надавати мовному знаку цілковито нових значень в процесі їх осмислення крізь призму власної семіосфери.
Беручи до уваги те, що структура літературного тексту корелює зі структурами індивідуальної семіосфери творчої особистості й проявляється в формі індивідуальної,
характерної лише для цього автора вербальної поведінки, варто говорити про одиниці
означування, множина яких формує ідіолект та ідіостиль автора.
Такі одиниці означування об’єктивно (лексичні, граматичні) визначають комунікативні наміри художника слова, його орієнтованість на естетичний вплив, стимуляцію
читача до співпереживання, пошуку смислів й слугують для актуалізації авторських
смислів та емоцій. Дослідниця Н. Мосьпан слушно називає елементи тексту, яким автор
надає особливих експресивно-емоційних та прагматичних функцій, семіотично навантаженими [5, c. 95 ].
© Лебедева Г.В., 2019
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Запозичені з семіотичної теорії методи текстового аналізу, зокрема доробків Р. Барта,
дозволяють виділяти в тексті оригіналу функціонально важливі для розуміння всього
тексту одиниці, без відтворення відтінків значень яких в перекладі втрачається ідейнокомпозиційна цілісність твору. На наш погляд, використання терміну «семіотично навантажена одиниця» в межах аналізу перекладів трагедії є цілком виправданим, оскільки фокус уваги зміщується з процесу перекладу на його безпосередні складники (лексичні одиниці цільової мови), зокрема на розкриття нових відтінків значень, здавалося б,
цілковито конвенціональних мовних одиниць оригінала.
Подвійна природа драми, як цілої знакової системи, тільки сприяє цьому, оскільки
одночасно містить в собі як літературний, так і театральний коди, чим зумовлює неабияку складність драматичного тексту для перекладу. Одним із перспективних напрямків
досліджень, що здатен розкрити нові грані значень кодів в межах теорії і практики перекладу драми, є семіотика. Релевантність семіотики для перекладознавства пояснюється тим, що фокус уваги цієї дисципліни спрямований на дослідження природи значень,
відтінки та контрастні поєднання яких слугують драматургам дієвим інструментом для
досягнення бажаних смислових ефектів.
Говорячи про драматичний переклад, більшість вітчизняних праць хоча і зосереджується на деяких наріжних його проблемах, однак рідко послуговується семіотичним
інструментарієм (Т. Некряч, В. Матюша, Н. Бідненко), що зумовлює актуальність даної
роботи: драматичний переклад як процес на перетині перекладацького та театрального
(сценічного) дискурсів потребує творчих розв’язків надто вже відмінних від тих, що їх
застосовують у перекладі прози чи недраматичної поезії, тому тут відкриваються цікаві
перспективи для розробки методології семіотичного аналізу перекладів.
Гальмом для поступу семіотики перекладацького тлумачення слід почасти визнати
й інерцію філологічних традицій, що досить чітко простежується у випадку зі шекспірознавчими студіями. Зазвичай, підходи аналітиків до творів В. Шекспіра обмежуються
якщо не вузьколінгвістичним колекціонерством в описах арсеналу прийомів стилю, то
підручниковим літературознавством.
Шекспірівські перекладознавчі студії рідко підкріплюються даними, отриманими в
ході семіотичного аналізу, застосування якого може надати зовсім нові і принципово відмінні результати, що також складає актуальність даної наукової розвідки.
Мета статті – продемонструвати продуктивність використання семіотичного методу,
зокрема елементів текстового аналізу, в пошуках нових значень мовних одиниць трагедії
В. Шекспіра «Макбет» в межах існуючих. Для досягнення мети формулюємо наступні
завдання: окреслити особливості драматичного мовлення В. Шекспіра в семіотичних
термінах, зокрема в термінах Р. Барта; визначити характер, спосіб вираження, а також
функціональну роль семіотично навантажених одиниць в текстовому просторі трагедії
«Макбет» (алюзивне мовлення Макбета); порівняти між собою переклади досліджуваних алюзій у виконанні Б. Тена, П. Куліша, Ю. Корецького, Т. Осьмачки, а також проаналізувати перекладацькі стратегії використані кожним із перекладачів по відношенню до
виявлених семіотично навантажених одиниць.
Джерелом насиченості та полісемії образів В. Шекспіра є, перш за все, його тенденція до використання знаків, які в Р. Барта деномінуються «пустими», тобто такими, для
яких характерна необмежена кількість означуваних та повна свобода їх інтерпретації
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(що, безперечно, є важливим множником тлумачень в процесі перекладу)[1, c. 76]. Виходячи з одного з Бартівських принципів, в кожному літературному тексті присутні мовні
одиниці, які «активують» необхідні сфери знань реципієнта, пілотують розуміння тексту
в необхідному автору напрямку, слугуючи елементами функціонального просування авторських ідей: «Функція того чи іншого елемента в тексті (від слова, знака й до тексту
в цілому) полягає в його здатності вступати в корелятивні зв’язки з іншими елементами
або з усім твором загалом для просування конкретної ідеї. Ніщо в оповіданні не є випадковим, тому в ньому немає нічого окрім функцій»[1, с. 98].
Таким чином, можна припустити, що автор надає особливого значення кожній лексичній одиниці тексту, що робить їх семіотично навантаженими. Незважаючи на те, що
автор надає їм особливого значення, в силу своєї часової або культурної віддаленості,
читач/перекладач (а перекладач є, в першу чергу, читачем, а вже потім інтерпретатором
прочитаного засобами іншої мови) стикається з тим, що простір вибору відповідника є
настільки широким, що найприйнятнішим, якщо не єдиним способом вилучити необхідне значення, є пошук непрямого зв’язку між означуваним та означаючим знака, що
автоматично відсилає нас до розгляду його в руслі інтертекстуальності.
Так, опосередкований характер зв’язку між означуваним та означаючим полягає в запозиченні автором елементів тексту іншого автора чи впізнаваного першоджерела. Таке
запозичення є не обов’язково системним явищем і може проявлятися лише в декількох
повторах окремих елементів. В межах трагедії «Макбет» вищезазначені прояви «текста
в тексті» реалізуються в якості алюзій – реконструкції автором матеріалу написаного
попередниками та доповненого новими елементами. Трагедія постулює тему злочину,
а також розплати за злочин, тому християнська ідеологія цілком виправдано втілилася в
текстовому просторі в формі використаних автором біблійних алюзій. Переважна більшість біблійних алюзій зустрічається в мовленні Макбета, а їх атрибуція є завжди непрямою (прихованою), що втілює підсвідоме очікування героями божественного покарання.
Неатрибутивний характер біблійних алюзій надає тексту бажаного стилістичного ефекту, однак вимагає від перекладача деяких зусиль, оскільки відтворення таких одиниць
передбачає попередню ідентифікацію «старого» тексту в новому.
Інтертекстуальний характер мовлення Макбета значною мірою виявляється в його
сумнівах перед вбивством Дункана: “If it were done when ’tis done, then ’twere well, it were
done quickly”[13, с. 112] – в багатьох дослідженнях, зокрема роботах Е. Коуена [10, с. 67],
зустрічається судження про те, що Макбет нібито представлений у Шекспіра як біблійний Люцифер, оскільки наявні тут лексичні співпадіння дають підстави вважати, що репліка Макбета є неатрибутивною алюзією на звернення Христа до Іуді з Євангеліє від Іоанна “That thou doest, do quickly” [2] – «Що робиш ти роби швидше» [11]. Однак, беручи
до уваги контекст, між біблійним сюжетом та обставинами в яких діє Макбет вбачається
деяка розбіжність, що надалі може вплинути на тлумачення уривку в перекладі. В обох
випадках мова йде про зраду, але якщо Христос хоче лишень пришвидшити фатальний
задум Іуди, то В. Шекспір, згадавши євангельську розповідь, надає словам Христа зовсім
інший зміст: Вбивство – справа на яку легко зважитися й швидко здійснити, якщо не замислюватися над наслідками.
Одразу ж в наступному рядку Макбет усвідомлює невідворотність покарання за такий злочин: “If it were done when ’tis done, then ’twere well, it were done quickly. But in these
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cases we still have judgment here, that we but teach bloody instructions, which, being taught,
return to plague th’ inventor”[13, с. 134] – в українських перекладах алюзія знайшла своє
відображення наступним чином: «Якби кінець був усьому кінцем, то чим скоріш би сталось це, тим краще, та суд чекає нас і в цьому світі. Кривавий злочин завжди до злочинця
вертається» [6, с. 76] – Б. Тен відтворює алюзію звернувшись в перекладі до теми часу
(чим швидше, тим краще) наявної в оригінальному тексті Євангеліє: «Що робиш ти роби
швидше» й експлікує загальний смисл алюзії шляхом перифрази. Простежується зв’язок
“bloody instructions” та його смислового розвитку «злочин» й контекстної заміни «злочинець» – “inventor”; «Коли – б воно, як зробиться, й скінчилось, то й добре – б. Се була б
коротка справа. Та ні, у сих випадках ми ще тут свій суд знаходим; так що лиш відбудем
кріваву лєкцию, вона заледво ще вивчена, вертається, щоб мучить учителя» [7, с. 113] –
переклад П. Куліша характеризується здебільшого як дослівний, та частину смислу алюзії було експліковано шляхом перифрази з огляду на конкретизацію “inventor”– «учитель», логічно пов’язаною з контекстною заміною “teach bloody instructions” («відбувати
кріваву лєкцию»); «Щоб лиш фізичним вдаром все скінчити – скінчив би все за мить,
бо суд за це і тут ми маємо. І тільки криваву лекцію ми сприймемо, то зараз падає вона,
мов кара найлютіша на голову того, хто нас навчив» [8, с. 132] – в перекладі Т. Осьмачки
якнайкраще передано зміст коду, закладеного В. Шекспіром, який говорить про те, що
Макбет не замислюючись скоїв би злочин, якби потрібно було обмежитись лишень одним. «Щоб лиш фізичним вдаром все скінчити» – використання прийому смислового
розвитку по відношенню до дієслова “do” з заміною процесу (робити) наслідком (фізичний удар). Ймовірно, перекладач звертався до попередників по відповідники, зокрема
до перекладу П. Куліша (“bloody instructions” – «кривава лекція»); «Коли, зробивши це,
я все зробив би, то швидко б я робив. Та здійсниться суд ще в нинішнім житті. І той, хто
вчить кривавої науки, мусить сам її боятись» [9, с. 67] – Ю. Корецький найближчий до
оригіналу й неатрибутивну алюзію передано шляхом стандартного перекладу цільовою
мовою, тим не менш, як і в попередньому випадку, вбачається запозичений в колег, хоча
й дещо змінений, відповідник для “bloody instructions” – «кривава наука».
Незвичне дієслово в монолозі Макбета “trammel up” – «піймати в сіті», можливо,
підказане метафорою з Євангеліє від Матея, де царство небесне порівнюється з тенетами – “…the kingdom of heaven is like unto a net”[12]. Йдеться про судний день, коли
лушпиння – діти нечестивих, будуть відділені від злаків і янголи спалять їх. Макбет, алюзивно згадуючи про Страшний Суд, надає своїм словам цілковито протилежного значення – тенета, можливо, могли б утримати наслідки вбивства, тобто врятувати вбивцю від
покарання: “If th’ assassination сould trammel up the consequence and catch with his surcease
success, that but this blow might be the be-all and the end-all here, but here, upon this bank
and shoal of time, we’d jump the life to come” [13, с. 91] – розповсюдженою є думка про те,
що слова Макбета “we’d jump the life to come”, тлумачення яких в багатьох перекладах
надано як «ми поступилися б наступним життям», говорить про його віру в життя після
смерті. Однак, попередній контекст (“upon this bank and shoal of time”) натякає на зовсім
іншу інтерпретацію. Можливо, йдеться про те, що Макбет зважується на ризик і «з цього
берегу» й саме «в цю хвилину» вирішує «стрибнути в майбутнє життя».
Варто додати, що в поданому уривку вперше зустрічається винайдене В. Шекспіром
слово “assassination” або принаймні вперше писемно зафіксовано його використання. В
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українських перекладах бачимо наступне: «Якби убивство наслідків не мало і закінчилося одним ударом, що все назавжди розв’язав би тут, на мілині в просторах вічних часу, –
тоді могли б ми ризикнуть блаженством» [6, с. 88] – в перекладі Б. Тена не збережено
оригінального біблійного образу тенет, оскільки “trammel up the consequence” генералізовано до «не має наслідків». Прикметник дієслівного походження “be-all” (поет. «ціле»,
«все») та іменникова форма “end-all” («остаточний», «розв’язка», «кінець»), що характеризують удар (“blow”) було компенсовано до узагальненого «одним ударом, що все назавжди розв’язав би». “Bank and shoal of time” – «на мілині в просторах вічних часу» відтворено відповідно до значення “shoal” («мілина»), однак метафоричне “shoal of time”,
скоріш за все, позначає «коротку мить» як «мілину часу». Біблійні асоціації вбачаються
в перекладі “life to come” («наступне життя») – «блаженство» як приклад смислового
розвитку оригінального поняття поруч з яким додавання «ризикнути блаженством» підсилює бажаний стилістичний ефект.
Загалом, для відтворення алюзії перекладач послуговується внутрішнім маркуванням, тобто створює стилістичний контраст між нейтральним на початку та піднесеним
стилем наприкінці речення; «Коли б убійством можна зупинити те, що постане з нього,
і здобути сією стратою успіх, щоб тілько удар сей був мені в турботу, тут на вузенькім
часовім окрайці, то-б ми стрибнули в то життє прийдешнє» [7, с. 115] – переклад П. Куліша виконаний в характерній для нього інтелектуально-книжній та чуттєво-розмовній
стильовій («убійство», «вузенький часовий окраєць») тональності. “Trammel up the consequence” відтворено не за допомогою його прямого відповідника «наслідок», а генералізацією «те, що постане» за рахунок смислового розвитку слова “assassination”. “Catch
with his surcease success”, де “his” – ще одна відсилка до “assassination” й заміна на «страта», що є синонімічним до першого відповідника «убійство». “That but this blow might be
the be-all and the end-all here” – «щоб тілько удар сей був мені в турботу» постає як доволі
груба компенсація прагматичного значення уривку, однак не передає до кінця оригінального «скінчити» або «завершити» (одним ударом). “Bank and shoal of time” – «вузенький
часовий окраєць», на наш погляд, надзвичайно вдалий переклад, що сповна відображає
поетичність метафори “shoal of time”. “Life to come“ – «життє прийдешнє» відтворено
з характерною для П. Куліша лексичною близькістю до оригіналу, але й вимушеною,
оскільки і Кулішеве, як слушно зауважує Лада Коломієць: «…неідеальне володіння англійською мовою, та ще мовою Шекспірової доби, і тогочасний рівень текстологічного
опрацювання Шекспірових п’єс не дозволяли безпомилково розпізнавати в них стійкі
словосполуки часів Шекспіра» [4]. Як бачимо, в перекладі П. Куліша не вбачається збереження біблійних образів, а використано стандартний переклад; «Щоб душогубством
піймати можна наслідки і доконання, щоб тільки цей удар був за початок і за кінець усього, хоч би тут на цьому березі часу я не вагався, бо суд за це і тут ми маємо» [8, с. 112] –
експресіоністська модель тексту перекладу Т. Осьмачки реалізується, перш за все, на
лексичному рівні у вигляді староукраїнізму «душогубство» на позначення “assassination”
та його контрасту зі стилістично нейтральним словотвором перекладача «доконання» –
“success”. Т. Осьмачка зберігає біблійний підтекст “trammel up” переклавши «піймати»
(немов у тенета). “But here, upon this bank and shoal of time, we’d jump” – «…тут на цьому
березі часу я не вагався» використано прийом смислового розвитку, де процес “jump”
замінено на його причину «не вагаючись» (стрибнути). В перекладі “life to come” –
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«…бо суд за це і тут ми маємо», в якому не спостерігається словникової відповідності
(«життя прийдешнє») до оригіналу, між автором й перекладачем помічаємо якусь внутрішню спорідненість – це доказ того, що Осьмачка не виступає тут як ремісник, який
перекладає все, що йому замовляють перекласти. У нього з’являється момент творчого
вибору, який він доцільно й розумно використовує для того, щоб зберегти як алюзію
на Страшний Суд, так і внутрішній потяг Макбета діяти «тут і зараз» незважаючи на
те, що його чекає. Таким чином, перекладач експлікує смисл алюзії шляхом перифрази;
«Коли б убивство, сліди заплутавши, лишило успіх, коли б сам лиш цей удар міг бути і
початком і кінцем всього хоч тут, на цій мілині часу, ми б рискнули життям прийдешнім»
[9, с. 106] – переклад Ю. Корецького “trammel up the consequence” як «заплутати сліди»
є прагматичною (фігуративною) трансформацією для відтворення ідеї про те, що вдало
сплановане вбивство не матиме наслідків. Вбачається стилістична близькість «на цій мілині часу» (“bank and shoal of time”) до «на мілині в просторах вічних часу» Б. Тена, а
«ризикнути» використано як смисловий розвиток “we’d jump”. Для відтворення біблійної алюзії перекладач обрав шлях стандартного перекладу.
Отже, семіотично навантажені одиниці В. Шекспіра, реалізуються в текстовому просторі трагедії у формі біблійних алюзій, використання яких зумовлене особливостями
індивідуальної семіосфери автора, сформованої під впливом соціально-історичних подій Єлизаветинської епохи, зокрема такої її важливої складової як християнська догма.
Закономірно, що образність шекспірівської поетики органічно входить у мовлення його
героїв, як відображення поетичного бачення світу автора. Для відтворення біблійних
алюзій Б. Тен найчастіше послуговується експлікацією смислу алюзії шляхом перифрази, внутрішнім маркуванням, однак, в деяких випадках, для його перекладу характерне
опущення алюзії. Алюзивне мовлення героїв трагедії в перекладі Т. Осьмачки відтворено
в типовій для нього експресіоністській манері з частим використанням прийому смислового розвитку, перифраз, чуттєвих лексичних відповідників у розмовно-зниженому
стилі. П. Куліш відтворює біблійні алюзії в межах поєднання інтелектуально-книжного
та чуттєво-розмовного стилів з нечастим використанням парафраз та імітацій, а радше
надаючи перевагу буквалістичним стратегіям. Характер мови перекладу Ю. Корецького,
подібно до Б. Тена, характеризується великою кількістю перифраз, компенсацій та експлікацій.
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ВОССОЗДАНИЕ БИБЛЕЙСКИХ АЛЛЮЗИЙ В УКРАИНСКИХ ПЕРЕВОДАХ
ТРАГЕДИИ В.ШЕКСПИРА «МАКБЕТ»
(Б. ТЕНА, П. КУЛИША, Т.ОСЬМАЧКИ, Ю.КОРЕЦКОГО)
В статье исследуются особенности воссоздания аллюзивной речи героев трагедии
«Макбет» в четырех украинских переводах. Подчеркивается релевантность семиотики для драматического перевода. Используемые автором в тексте трагедии языковые
единицы рассматриваются в качестве носителей авторских смыслов (семиотически
нагруженных) и реализуются в тексте трагедии в форме библейских аллюзий.
Анализ драмы показал, что используя библейские аллюзии, В. Шекспир «активирует» необходимые ему чувства читателя и пилотирует его понимание текста в необходимом ему направлении, а потому очень важно, чтобы оттенки значений аллюзий
сохранялись в переводе.
Так, воспользовавшись техниками экспликации смысла аллюзии посредством перефразирования, компенсации и опущения переводчики стремились сохранить идейно-композиционную целостность произведения, а также стиль оригинальных шекспировских
аллюзий.
Ключевые слова: перевод, семиотика, семиотически нагруженная единица, аллюзия,
Шекспир.
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RENDERING OF BIBLICAL ALLUSIONS IN UKRAINIAN TRANSLATIONS
OF W. SHAKESPEARE’S TRAGEDY “MACBETH”
(BY B.TEN, P. KULISH, Y. KORETSKYI AND T. OSMACHKA)
The article aims at the analysis of translation techniques applied to Biblical allusions
found in four diﬀerent Ukrainian versions of W. Shakespeare’s play “Macbeth”. Semiotics is
considered as an important discipline for dramatic translation, since some of its theoretical
approaches prove to be eﬀective in finding brand new interpretations of plainly conventional
linguistic units.
Since W. Shakespeare’s poetical imagery is naturally woven into the fabrics of his heroes’
language and reflects author’s poetic vision of the world itself, semiotically charged units appear in the tragedy in a form of Biblical allusions.
A better insight into the drama shows that allusions are most frequently used by W. Shakespeare to “activate” the necessary feelings in readers/spectators and forward their understanding of the text in the direction he needs, thus it is crucial that Ukrainian versions of the
play contain all the original shades of meaning.
Having compared Ukrainian translations of W. Shakespeare’s allusions, we shall point out
that the most common techniques used by translators included rephrasing, compensation and
omission.
Key words: translation, semiotics, semiotically charged unit, allusion, Shakespeare
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ПЕРЕКЛАД ЯК ЗАСІБ РОЗШИРЕННЯ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА
У статті розглядається переклад як спосіб уточнення значень слів і збагачення мов
новими поняттями та смислами. Аналізуються способи вираження поняття «любов» в
грецькій, англійській, українській, російській та італійській мовах, а також українські
відповідники англійських слів “career” і “humanities”. Крім того, аналізуються
українські, російські та італійські переклади деяких речень з англійського оповідання
О Генрі «Останній листок» з прикладами уточнення та контекстуальної зміни значень
англійських слів та виразів.
Ключові слова: переклад, міжмовна взаємодія, уточнення значення слова, нові смисли, контекстуальна зміна значень.
У процесі міжнародної комунікації мови та культури збагачують одна одну не лише
через запозичення нових понять та слів, а через уточнення значень існуючих слів та
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наповнення їх новими смислами, що, в першу чергу, є можливим завдяки перекладу [5;
8]. Сам переклад ускладнюється і стає майже неможливим саме через незбіг значень між
одними і тими самими словами мови оригіналу та мови перекладу, або через відсутність
в одній з мов конкретних назв для певних понять, через що доводиться використовувати описовий переклад. Наприклад, якщо ми візьмемо поняття «любов», то відомо,
що у грецькій мові існує кілька слів для його вираження, відповідно до значення, яке
вкладає мовець: любов-дружба (φιλία/ philia, філія), фізична любов (ἔρως/eros, ерос), любов між родичами (στοργή/сторге, aﬀection, прихильність), чиста, віддана любов, любовмилосердя (любов-агапе, ἀγάπη/agape) [1]. Українська мова також розрізняє, але вже не
так чітко, слова «любов» та «кохання», тому що слово «прихильність» або російською
«привязанность» ми розуміємо як «недолюбов», щось менше ніж справжня любов. В
російській та англійській мовах це поняття традиційно виражається лише одним словом – «любовь» або «love», хоча в англійській також існує слово «aﬀection», що є дещо
емоційнішим ніж українське «прихильність», але воно скоріш використовується як додаткове до слова «love» у значенні «I have a strong aﬀection for her» – «Я маю велику
прив’язаність до неї». А от італійці вже чіткіше розрізняють слова і поняття ‘voler bene’
(букв. «бажати добра») і ‘amare’, де перше використовується у значенні «любити родичів,
друзів», а друге – «любити жінку або чоловіка». Тобто ми на простому прикладі показали, як міжмовна взаємодія та переклад можуть відкривати нам нові, приховані смисли
слів і таким чином допомагати нам глибше проникати у суть речей. Так, якщо використовувати загальне слово «любов», то у людей виникає певне звикання до нього і вони
починають «жонглювати» цим словом, не замислюючись над тими смислами, які вони
в нього вкладають. А якщо ми щоразу будемо його уточнювати і говорити про любовкохання, милосердну любов-агаре або любов-прив’язаність, любов-aﬀection, то і наше
ставлення до цього поняття буде «уточнюватися», ставати серйознішим. Ми будемо, так
би мовити, кожного разу по-новому для себе відкривати це поняття, відповідно до кожної
ситуації. Можна сказати, що роль перекладу – це відкривати нові смисли нехай навіть
найпростіших і найзвичніших слів.
Відомо, що в англійській мові існує багато слів загальної семантики, які вбирають
в себе багато смислів. Серед цінителів слова часто виникають нарікання на засилля
національних мов англіцизмами, але намагання їх перекласти тільки призведе до викривлення виражених ними смислів та понять. Візьмемо, наприклад, слово «кар’єра»,
що вже так гарно прижилося в українській мові. Найчастіше воно використовується у
зв’язку з професійним ростом, хоча його значення набагато ширше: воно означає успіх
взагалі, становлення особистості в соціумі, досягнення людини протягом всього життя.
Таке значення цього слова пов’язане з його походженням, а саме із середньофранцузьким словом “carriere” у значенні «дорога» та латинським словом carrus” у значенні «вагон» [9]. Для української культури воно залишається чужим, оскільки у нас нема зв’язку
з його корінням.
Науковцями зазначається, що англійське слово “humanities” («гуманітарні науки»)
краще виражає ідею всього спектру знань про людину, її діяльність, поведінку, а от
українська приставка «науки» до цього латинського слова певною мірою звужує дане поняття [4]. Тобто буває, що слова, які приходять з мов оригіналу краще розкривають певні
смисли, ніж їх відповідники у приймаючих культурах.
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Для наочності ми вирішили проаналізувати переклади українською, російською та
італійською мовами невеликого оповідання О. Генрі «Останній листок» і показати як
«грають» і збагачуються смисли слів-відповідників у тексті оригіналу та його перекладах [2; 3; 6; 7].
1. In a little district west of Washington Square the streets have run crazy and broken
themselves into small strips called “places.” – В невеличкому районі на захід від площі
Вашінгтона вулиці показилися й розбились на вузькі смужки, що називаються
проїздами. – В небольшом квартале к западу от Вашингтон-сквера улицы перепутались и переломались в короткие полоски, именуемые проездами. – In un piccolo quartiere
ad ovest della piazza Washington, le strade impazzirono e si ruppero nelle piccole strisce
chiamate “località”.
У першому прикладі англійський вираз “run crazy”, який описує розташування вулиць і означає «божеволіти», в українському та російському перекладах уточнюється
за допомогою слів «показуватися» і «перепутываться». В італійському тексті ми маємо
буквальний переклад.
2. An artist once discovered a valuable possibility in this street. – Якомусь художникові
пощастило відкрити надзвичайно цінні властивості цієї вулиці. – Некоему художнику
удалось открыть весьма ценное свойство этой улицы. – Una volta un’artista scoprì il lato
estremamente utile di questa strada.
У наступному прикладі ми знаємо англійське слово “possibility” у значенні
«можливість, але у всіх трьох перекладах воно цілком доречно уточнюється за допомогою слів «властивості», «свойство», “lato” (сторона).
3. Suppose a collector with a bill for paints, paper and canvas should, in traversing this
route, suddenly meet himself coming back, without a cent having been paid on account! –
Уявімо собі, що збирач боргів з рахунком за фарби, папір та полотно, йдучи цим маршрутом, раптом стрічає самого себе, коли він уже повертається назад, не діставши
в оплату жодного цента! – Предположим, сборщик из магазина со счетом за краски,
бумагу и холст повстречает там самого себя, идущего восвояси, не получив ни единого
цента по счету! – Immaginiamo che un collezionista con il conto da pagare per colori, carta
e tela, possa, compiendo il suo percorso, ad un tratto incontrare se stesso di ritorno senza che
nessun centesimo sia pagato in credito!
У третьому прикладі нейтральний англійський вираз “come back” в українському та
італійському перекладах передається буквально, а в російському перекладі його передано більш емоційним виразом «идти восвояси», що більш відповідає емоційному контексту оригіналу, де мова йдеться про невдалу фінансову операцію.
4. So, to quaint old Greenwich Village the art people soon came prowling, hunting for
north windows… – Отож люди мистецтва незабаром налетіли в старий чудернацький
Грініч-Вілідж у пошуках вікон… – И вот люди искусства набрели на своеобразный квартал Гринич-Виллидж в поисках окон, выходящих на север, кровель ХVIII столетия… –
Quindi, in quel vecchio pittoresco villaggio di Greenwich gli artisti giravano per strada in
cerca delle finestre che davano al nord…
У наступному прикладі ми маємо зразок узагальнення, коли англійський прийменниковий вираз “to hunt for” (полювати) передається більш нейтральним, але і більш
підходящим до контексту прийменниковим виразом «у пошуках».
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5. Over on the east side this ravager strode boldly, smiting his victims by scores… – По
Іст-Сайду цей зарізяка розгулював сміливо, ішов швидко, вражаючи десятки жертв… –
По Восточной стороне этот душегуб шагал смело, поражая десятки жертв… – Laggiù
sul lato est, questo distruttore proseguiva in maniera baldanzosa, colpendo le sue vittime a
ventine…
У п’ятому прикладі ми зустрічаємо англійське слово загальної семантики “ravager”,
що буквально означає «руйнівник», «спустошувач». Зрозуміло, що названі українські
слова є дуже загальними і нечасто зустрічаються у конкретних контекстах. Тому в
російському та українському перекладах ці значення уточнюються словами більш високого стилю «зарізяка» та «душегуб», хоча в італійській мові ми маємо більш буквальний переклад англійського “ravager”, що, скоріш за все, можна пояснити близькістю
європейських культур.
6. One morning the busy doctor invited Sue into the hallway with a shaggy, grey eyebrow. –
Одного ранку заклопотаний лікар порухом кошлатої сивої брови запросив Сью в коридор. – Однажды утром озабоченный доктор одним движением косматых седых бровей
вызвал Сью в коридор. – Una mattina il dottore con le sopracciglia grigie ed arruﬀate invitò
Sue all’ingresso con un’espressione preoccupata.
У шостому прикладі ми також маємо англійське слово загальної семантики “busy”,
яке у всіх трьох мовах передано конкретнішим, а отже ближчим до контексту значенням
«заклопотаний».
7. Has she anything on her mind? – Які в неї були наміри на майбутнє? – О чем она
думает? – Ha qualche desiderio particolare?
8. Paint? – bosh! Has she anything on her mind worth thinking twice – a man for instance? – Намалювати? Дурниці! Чи нема у неї чогось такого, про що справді варто
було б думати – наприклад, якогось хлопця? – Красками? Чепуха! Нет ли у нее на душе
чего-нибудь такого, о чем действительно стоило бы думать, например, мужчины? –
Dipingere? Sciocchezze! Ha qualcosa in mente? Pensa due volte, per favore – un uomo per
esempio?
У сьомому та восьмому прикладах ми маємо цікаве англійське слово загальної семантики “mind”, яке, залежно від контексту, означає «розум, інтелект, стан духу, настрій, образ
мислення, психіка тощо». У всіх трьох перекладах воно передається по-різному: «намір»,
«душа», «думати», загальним виразом «чогось такого», “desiderio” (з італ. «бажання»).
Але в італійському варіанті в одному з речень ми також маємо аналогічне до англійського
“mind” слово “mente”, що також пояснюється спорідненістю романських мов.
9. Johnsy lay, scarcely making a ripple under the bedclothes, with her face toward the
window. – Джонсі, майже непомітна під ковдрою, лежала, повернувшись обличчям до
вікна. – Джонси лежала, повернувшись лицом к окну, едва заметная под одеялами. –
Johnsy giaceva immobile con la testa rivolta alla finestra e la coperta sopra di lei non aveva
neanche una piega.
У дев’ятому прикладі англійський вираз “scarcely making a ripple”, в якому слово “ripple” означає «брижі, хвилястість», в російському та українському перекладах
узагальнюється словами «непомітний» і «незаметный», що цілком відповідає даному
контексту. В італійській мові “ripple” передається більш прямим відповідником – словом
«складка» (piega).
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10. Try to take some broth now, and let Sudie go back to her drawing, so she can sell the
editor man with it, and buy port wine for her sick child, and pork chops for her greedy self. –
Спробуй-но тепер з’їсти бульйону і дай твоїй Сьюді докінчити малюнок, щоб можна
було продати його редакції і купити своїй хворій дівчинці портвейну, а собі, ненажері,
свинячих котлет. – Попробуй съесть немножко бульона и дай твоей Сьюди закончить
рисунок, чтобы она могла сбыть его редактору и купить вина для своей больной девочки
и свиных котлет для себя. – Cerca di mangiare un po’ di brodo adesso, e fai andare Sue a
lavorare, così che lei possa vendere il disegno all’editore e comprare il porto per la bimba
malata e le braciole per la sua amica mangiona.
В наступному прикладі англійський емоційний вираз “greedy self”, що буквально означає «жадібне его» в українському та італійському перекладах конкретизується
відповідно до контексту словами «ненажера» та “il mangione”. Цікаво, що в російському
варіанті “greedy” взагалі вилучено, а перекладається лише друге слово англійського словосполучення “self” виразом «для себе», що також передає суть оригіналу.
11. Behrman, in his old blue shirt, took his seat as the hermit miner on an upturned kettle
for a rock. – Берман у старій синій сорочці, зображаючи відлюдька-золотошукача, всівся
на перекинутому догори дном чайнику, що правив за скелю. – Берман в старой синей
рубашке уселся в позе золотоискателя-отшельника на перевернутый чайник вместо
скалы. – Behrman, con la sua vecchia camicia blue, si sedette sopra un bollitore capovolto che
fingeva da una montagna.
Граматичні значення та службові частини мови в перекладах також можуть уточнюватися і набувати певних відтінків смислів. Відомо, що в англійській аналітичній мові
прийменники мають велике значення для утворення різних смислів. У даному випадку багатозначний англійський прийменник “for”, який тут використовується у значенні
«замість чогось» в українському та італійському перекладах конкретизуються за допомогою більш емоційних виразів «правити за щось» та «вдавати щось» (“ﬁngere da”).
12. The lonesomest thing in all the world is a soul when it is making ready to go on its
mysterious, far journey. – Душі, яка лаштується вирушити в далеку таємничу подорож,
усе на світі стає чуже. – Душа, готовясь отправиться в таинственный, далекий путь,
становится чуждой всему на свете. – La cosa più sola al mondo è l’anima in procinto di
compiere qualcosa di misterioso, di partire.
В останньому прикладі англійське слово “lonesome” на позначення «самотній» і в
українському, і в російському перекладах передано описовим виразом, який не є тут
єдиним можливим відповідником, але який, на нашу думку, відображає образ мислення
східної слов’янської культури. В італійській мові, яка в культурному плані є ближчою до
англійської, ми маємо прямий відповідник (“lonesome – sola”).
Через певні історичні та психологічні відмінності кожна мова і кожна культура має смисли і значення, які є відсутніми або забутими в інших мовах та культурах.
Зіставляючи значення одних і тих самих слів в різних мовах, зокрема в оригінальних текстах та їх перекладах, ми уточнюємо смисли і збагачуємо способи самовираження. Тому,
на наш погляд, у час широкої міжкультурної і міжмовної взаємодії важливо дивитись на
процес перекладу як на «фільтр», через який ми запозичуємо одні смисли та поняття і
відсіюємо – інші.
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ПЕРЕВОД КАК СПОСОБ РАСШИРЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА
В статье рассматривается перевод как способ уточнения значений слов и обогащения языков новыми понятиями и смыслами. Анализируются способы выражения понятия «любовь» в греческом, английском, украинском, русском и итальянском языках,
а также украинские соответствия английским словам “career” і “humanities”. Кроме
того, анализируются украинские, русские и итальянские переводы некоторых предложений из английского рассказа О. Генри «Последний листок» с примерами уточнения и
контекстуального изменения значений английских слов и выражений.
Ключевые слова: перевод, межязыковое взаимодействие, уточнение значения слова,
новые смыслы, контекстуальное изменение значений.
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The article studies translation as a way of specifying word meanings and enriching languages with new concepts and senses. We analyse ways of conveying the notion of “love”
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Міннеаполіс, США
ЛЕКСИЧНІ ТА ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЯПОНСЬКИХ ПАТЕНТНИХ
ОПИСІВ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
В статті розглядаються лексичні та синтаксичні особливості японських описів винаходів, зокрема такі розділи описів як попереднє технічне рішення, прикмети нового
технічного рішення, засоби його здійснення (в патентних вимогах), а також приблизний
опис креслень. Все це з перекладом на українську мову. Наводиться скорочена таблиця
кількості заявок на винаходи у високорозвинених країнах світу в 2012 та 2015 роках.
Ключові слова. Описи винаходів, патентні вимоги, технічне рішення, пристрій, спосіб, креслення
Щоб забезпечити кращий переклад японської патентної літератури необхідно більш
докладно вивчити особливості лексичної та синтаксичної структури патентних описів,
одного найважливіших її видів. Це тому , що вони найбільш насичені науково
Найкращу інформацію на цю тему подають А. О. Букрієнко та К. Ю. Комісаров в
книжці “Теорія і практика перекладу. Японська мова “. Вони коротко відзначають лексичні і синтаксичні особливості зазначених патентних описів і вперше наводять конкретний приклад перекладу їхньої бібліографічної частини ( 1.сс. 172-174).
І. В. Кутафьєва, автор цікавого посібника “Японский язык. Особенности научно –
технического стиля» патентних описів не розглядає.
Російська дослідниця І. В. Жукова так пояснює це питання. Науково-діловий
стиль – стиль патентної літератури і в першу чергу стиль патентних описів, додатково характеризується стандартизацією мовних засобів, великою кількістю штампів та
стійких зворотів – уніфікацією синтаксичних конструкцій ( 2. с.63).
© Медведів А., 2019
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С.М. Шевченко в своїй роботі “Пособие по переводу японских научно – технических текстов” наводить кілька спеціальних термінів з бібліографічної частини патентних
описів, але самих текстів цих описів вона не торкається ( 3,сс. 334, 336 ).
Оскільки іншої інформації на цю тему немає, пропонуємо деякі наші міркування стосовно лексики і граматики японських патентних описів.
Перш ніж розглядати цю тему ми хочемо зауважити, що патентний опис – це опис
винаходу, тобто нового технічного рішення певної технічної проблеми. А нове технічне
рішення називається винаходом тільки в тому випадку, коли автор одержить на нього офіційний державний документ, який називається патентом. В ньому приводиться
прізвище автора винаходу, назва винаходу і дата. Це юридичний документ, який захищає
права автора в усіх випадках , коли вони порушуються. Сам винахід друкується в патентному описі ( описі винаходу), який докладається до патенту.
Описи винаходів друкуються або окремо і тоді вони розташовуються згідно з
розділами міжнародної патентної класифікації, або вони друкуються в спеціальних
збірниках, які видаються регулярно. В “Збірнику описів винаходів до заявок, відкритих
для ознайомлення “ “Кокай Токкьо Кохо” розміщуються описи винаходів, які ще не
пройшли експертизу. На титульній сторінці цього збірника знаходяться такі розділи

1 –дата публікації збірника,
2 –назва збірника “Кокай Токкьо Кохо” ,
3 – рік друкування збірника і номер збірника в цьому році,
4 – номер тематичної серії і її назва,
5 – номер розділу і його назва (3, с.11)
В цьому ж збірнику зазначається, що текст опису до винаходу має такі
Розділи:
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1. Назву винаходу ( 17 )
2. Об’єм патентних вимог (18)
3. Детальний опис винаходу (10 )
4. Короткий опис креслень (20) (3. с.14)
Слід відмітити, що в Японії видається ще один збірник, який називається “Збірник
описів винаходів до заявок, викладених для огляду після проведення експертизи” –
“Токкьо Кохо”.
Титульна сторінка цього збірника включає майже ті самі пункти ( розділи), що й титульна сторінка попереднього збірника “Кокай Токкьо Кохо”.
Тепер перейдемо до характеристики безпосередньо описів винаходів. Бібліографічну
частину ми пропускаємо, бо вона докладно розглянута в згаданій книжці А.П. Букрієнка
і К. Ю. Комісарова (1. сс 172–174).
Нагадаймо, що патентний опис , крім вже зазначеної бібліографічної частини , містить під числом 54 заголовок, або назву винаходу хацумей-но мейсьоо 発明の名称,
який, як правило, включає іменник, або іменникове сполучення, що і є предметом винаходу, Наприклад, патент N43-8310 називається “ Рееза сооті йоо ходенкан” – レザ 装置用
放電管 ( розрядна трубка газового лазера ). Тобто патентується розрядна трубка газового
лазера, а вона є іменником. Більш широке родове значення цього іменника – пристрій
( そち).
В патенті N57-10632 патентується не тільки пристрій, але і спосіб функціювання
цього пристрою “ Спосіб 方法 ( хоохоо ) вимірювання характеристик осаду у кольоровому кінескопі і пристрій装 置 згідно з цим способом” – Караа дзюдзоокан-но рандінгу
токусей сокутей хоохоо (спосіб) ойобі сокутей сооті ( пристрій) – カラジュ像管ノラン
ディング特忤測定方法オヨビ測定.装.置.
На випадок патентування електричної схеми, або якого-небудь елементу електричної
схеми, саме вона і стає метою винаходу і фігурує в назві патенту або в самому описі, як
наприклад в патенті N 60-13555 – даний винахід стосується схеми 回路 ( кайро ) визначення рівня сигналів кольорової сигналізації – Коно хацумей ва кара теребі дзюдзоокі
–но кайро-ні кансуру – コノ発明はカラテレビジユゾオキノ回路に関する.
Отже іменник кайро 回路 є теж дуже необхідним терміном в тих патентних описах,
в яких патентується об’єкт, пов’язаний з якоюсь електричною схемою, чи її елементом.
До речі в цьому випадку, як і багатьох інших, дуже часто використовується дієслово
стосується – кансуру – 関する.
Після назви винаходу (або в кінці патентного опису) під числом 57 слідує опис сутності винаходу – йоосі – よぉ し.
Проте в деяких патентних описах після назви винаходу може знаходитись інший підрозділ , який називається об’ємом патентних вимог ( токкьо сейкю-но хан’і) – 特許
請求の範囲, яких у описі винаходу може бути кілька. Найважливіша патентна вимога
опису винаходу є перша, бо в ній міститься основне технічне рішення винаходу. Наступні патентні вимоги найчастіше стосуються певних ознак цього основного технічного
рішення.
При цьому структура речень цих кількох вимог нерідко дуже подібна в лексичному
і синтаксичному плані. Так у вищезгаданому патенті N 60-13555 слова “схема 回路 і “
стосується 関する { кайро і кансуру } повторюються в першій, другій і третій вимозі в
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однаковій послідовності. Лексична одиниця “ дзенкі ぜんき на двох сторінках патентних
вимог ( їх вісім ) повторюється 25 разів, сполучення “ доденсей фурему – どでんせいふ
れむ – 12 разів, сотіそち– 9 разів, денкітекіでんきてき – 6 разів . Таке повторення лексичних одиниць і висловів спостерігається і в багатьох інших патентних описах.
За вимогами слідує докладний опис винаходу ( хацумей-но сьоосайна сецумей )発
明の詳細な説明. Цей підрозділ може містити в собі кілька менших компонентів, таких
як галузь техніки, до якої відноситься винахід гідзуцу бун’я – 技じゆつ分野, за ним
розташовується рівень попередньої техніки – дзюрай гідзюцу – 従釆技じゆつ, потім
йде мета винаходу хацумей-но мокутекі – 発明の目的 і нарешті сутність винаходу
хацумей-но коосей .
Відмічаємо також, що у великому числі патентних описів фігуруєстандартне висловлювання токутьоо то суру 特徵とする, яке перекладається на українську мову – який
відрізняється тим, що. Звичайно цей вираз вимагає в українській мові вживання складнопідрядного речення, тобто іншої синтаксичної труктури, такої, як наприклад: – Патентується пристрій, який відрізняється тим, що... і т.д. Важливо, що в цьому реченні
повинна бути зазначена головна прикмета винаходу, без якої запропоноване технічне
рішення не може бути визнане винаходом і його автор не може одержати відповідний
патент.
Коли ж патентуються різні пристрої, механізми, устаткування, конструкції то , опис
винаходу закінчується кресленнями, малюнками або іншими ілюстраціями. Для їх
опису вживається кілька стандартних висловлювань, які повторюються по багато разів
навіть в одному патенті. Наприклад, вираз “як показано на малюнку один” – – “ дай-іті
дзу-ні сімесу йооні” – 第1 図にしぬすよに, або “ короткий опис малюнків” –“дзуменно кантанна сецумей” – 図面の門たんな説明, або “малюнок 1 –це” – “дай іті дзу ва” – 第
1図は, “малюнок три це”, “ дай сан дзу ва” = 第三図は.
Тут же можуть описуватись цифрові та буквенні позначення на малюнках, тобто
називатися окремі деталі об’єкта, який патентується. Зрозуміло, що текст на таблицях,
графіках і малюнках повинен співпадати з текстом другого розділу патентного опису, в
якому дуже докладно тлумачаться всі супроводжуючі елементи [4, с. 126 ].
Таким чином, знаючи послідовність окремих частин описів винахолів і їх переклад
можна значно прискорити перегляд і опрацювання величезного числа японських патентів. А кількість патентів, а значить і винаходів, показує рівень техніічного і наукового
розвитку краї.
Зрівняємо для прикладу кількість заявок на винаходи в деяких країнах в 2012 і
2015роках:
Китай 526412 528177
США 503582 578802
Японія 342610 392598
Росія 41414 немає відомостей
Україна 5253 5269 ( 5 ).
Як нам здається, до цієї короткої таблиці коментарі непотрібні.
В результаті викладених міркувань про переклад японських патентних описів можна
зробити такі висновки:
133

1. Вживання та відбір спеціальної лексики залежить від галузі техніки, до якої відноситься винахід. Чим ширша ця галузь техніки, тим ширшим має бути семантичне поле
слів, які вживаються в описі винаходу.
2. Знання стандартних лексичних одиниць та граматичних зворотів полегшує переклад всього тексту патентного опису. Подібні лексико – граматичні одиниці і звороти є
обов’язковими і без них описи винаходів неможливі. Ці групи слів і висловлювань відносяться переважно до загальновживаної лексики, але в спеціальних патентно – технічних
текстах термінологізуються і стають термінами.
3. Високий ступінь повторюваності лексики веде до підвищення концентрація слів
і ієрогліфів, зменшує ступінь їхньої дисперсії, покращує логічний зв’язок і в результаті
полегшує переклад тексту.
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯПОНСКИХ
ПАТЕНТНЫХ ОПИСАНИЙ И ИХ ПЕРЕВОД НА УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК
В статье рассматриваются лексико-грамматические формы японских патентных
описаний , в частности тех, которые касаются технических решений, описываемых в
патентных притязаниях в разных изобретениях. В конце приводится описание рисунков
и указывается количество подаваемых заявок на изобретение в разных технически высокоразвитых странах в 2012 и 2015 годах.
Ключевые слова: японское патентое описание, патентные притязания, техническое решение, устройство, способ, рисунки.
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LEXICAL AND GRAMMAR FEATURES OF JAPANESE PATENT
SPECIFICATIONS AND THEIR TRANSLATION INTO UKRAINIAN
The article deals with some lexical and grammar forms of Japanese patent specifications
especially those concerning technical solutions of inventions described in patent claims. A
description of drawings and a table of patent applications number of some highly developed
countries in 2012 and 2015 is given at the end.
Key words: Japanese patent specification, patent claims, invention, technical solution, device, means, drawings
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ІВАН ФРАНКО ЯК ТЕОРЕТИК І ПРАКТИК
ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ
Пропонована розвідка присвячена творчому доробку Івана Франка, який уперше у
вітчизняному літературознавстві науково розробив, творчо обґрунтував і засвоїв теоретичні принципи мистецтва перекладу, критерії оцінки якості інтерпретації першотвору, відбору оригіналу, питання адекватного відтворення тексту з урахуванням органічної єдності змісту й форми, а також концептуальні завдання перекладача
Думки І. Франка про художній переклад дають уявлення про основні теоретичні й
практичні засади художнього перекладу і підстави називати його основоположником
українського перекладознавства.
Ключові слова: перекладознавство, художній переклад, інтерпретація першотвору,
критерії оцінки, теоретичні принципи перекладу.
Загальна тенденція до засвоєння гуманітарними науками досягнень когнітивістики
продукувала новий погляд на теорію перекладу: у сучасних дослідженнях художнього
перекладу дедалі виразніше прослідковується тенденція до визнання перекладача не
просто ретранслятором філософії та естетики оригінального твору, а співавтором кінцевого продукту перекладу – того тексту, що заміщує оригінальний твір для читача в
рамках культури-приймача.
Яскравим прикладом такого поєднання є творча діяльність Івана Франка, якому належить чи не найпочесніше право представляти Україну в «галереї найвищих інтелектуальних досягнень» народів світу. Значне місце у літературній спадщині Івана Франка
посідає перекладацький доробок – унікальне явище в історії українського перекладу:
«Франко як перекладач не має в нашому письменстві рівних ані за потужністю і широтою охоплення явищ світової літератури, ані за глибиною мистецької ерудиції, ані за напругою творчої волі, спрямованої на граничне розширення духовних обріїв української
культури» [2, с. 181].
Перекладацький доробок І. Франка частково вивчений на основі його розвідок і рецензій, однак епістолярій письменника – з погляду перекладознавчого – ще частково цілина. Дослідники питань перекладацької діяльності митця (Ф. Арват, І. Батюк, Г. Вервес,
В. Власенко, М. Возняк, Л. Григор’єва, О. Домбровський, І. Дорошенко, І. Журавська,
М. Зимомря, Р. Зорівчак, Л. Зуєвський, Г. Коновалов, В. Матвіїшин, М. Москаленко,
М. Рудницький, М. Стріха, Т. Шмігер та ін.) у своїх працях неодноразово наголошували
на досягненнях письменника, які вдалося йому зробити у цій сфері: перекладна творчість І. Франка вражає своєю масштабністю, глибиною та розмаїттям зауважень і роздумів щодо суті перекладу, адже вона охоплює історію, теорію, методику, редагування та
критику перекладів, популяризаторську діяльність та дослідження іноземних літератур.
© Семашко Т.Ф., 2019
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Потреба вивчення відносин діалогу між автором першотвору та перекладачем-співавтором у царині художнього перекладу з огляду на специфічні особливості конкретного авторського доробку, конкретних перекладацьких підходів і концептуальних завдань
перекладача мотивує актуальність обраної теми. Мета розвідки – означити внесок Івана Франка в українську культуру як теоретика та практика перекладацького мистецтва у
світлі парадигми множинності можливих перекладів.
Перекладацька діяльність Івана Франка – явище складне та багатогранне. Оволодівши багатьма мовами, І. Франко розпочав працювати над перекладами ще гімназистом
старших класів і не покидав цієї справи аж до останніх днів життя. Він невтомно перекладав іноземну літературу, починаючи від шумеро-вавілонської до декадентської, від
давньоіндійського епосу до європейського Середньовіччя, від античної літератури до
сучасного йому натуралізму. Переклад був для нього і рушієм суспільно-історичного
процесу, і могутнім націєтворчим чинником, і об’єктом лінгвостилістичних досліджень.
Іван Франко був обізнаний із шедеврами світової літератури та перекладав їх з художньо-естетичних мотивів, щоб поділитися цими скарбами зі своїм народом. Поет усвідомлював, наскільки обмеженим був світогляд його земляків і намагався розвинути їхній
інтелект за допомогою перекладів [6, с. 144]. Саме тому він вважав одним із основних
методів перекладача – популяризаторський, одначе при тому вимагав точності у відтворенні багатоаспектних рис оригіналу [5, Т. 26, с. 307-316].
У пропонованому контексті варто говорити і про інформаційно-просвітницьку мету
митця: переклади творів світової літератури роблять їх частиною української культури.
Просвітницька мета була невід’ємною від культуротворчої мети, що визначає потужні
зусилля І. Франка як подвижника, першовідкривача, як майстра слова, який творив заради утвердження єдиної загальнонаціональної літературної мови. Митець виходив з
того, що мова є важливим об’єднувальним, консолідуючим чинником будь-якої нації.
Для тогочасної України, яка впродовж кількох століть була поділена і входила до складу
різних держав, проблема літературної мови, спільної для всіх українців, була особливо
актуальною та значущою. Літературну мову І. Франко вважав «репрезентанткою національної єдності». Разом із тим перекладач зробив багато й для популяризації української
літератури, перекладаючи твори українських письменників іншими мовами, пишучи наукові та популярні розвідки про Україну, українську літературу «чужими» мовами.
Митець був переконаний у важливих культурно-історичних функціях літератури для
розвитку та зміцнення нації. Його перекладознавча концепція «обґрунтовувала націєтворчу і державотворчу роль перекладу. Він поставив перед собою завдання донести до
широкого кола українських читачів найкращі твори світової літератури, де розглядалися
проблеми соціальної рівності, братерства, ідеали гуманізму й щастя окремої людини»
[1, с. 290].
Працюючи над перекладами, І. Франко завжди спирався на глибоке знання культури
й історії різних народів і на власні історико-літературні дослідження. Здебільшого він
супроводжував свої, а також чужі переклади історичними та бібліографічними коментарями, а інколи цілими розвідками про епоху, коли творив той чи інший автор, і про
літературно-громадське значення твору. Відтак, перекладач виступив не лише як просвітитель, він намагався познайомити українську громадськість із політично актуальними
творами [3, с. 64].
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У всіх своїх дослідженнях, пов’язаних із перекладами та вивченням зарубіжних літератур, І. Франко завжди користувався методом історичного аналізу, він розглядав кожне
літературне явище у зв’язку з епохою і суспільством. До історії перекладу він підходив,
як до історії загалом. У своїй філософській праці «Мислі о еволюції в історії людськості»
1881 р. він дає таке визначення історії: «Під історією розуміємо слідження внутрішнього
зв’язку між фактами, т. є. таке угрупування поєдиних, важніших і дрібніших фактів, щоб
з них виходив якийсь сенс, т. є., щоб видно було певні основні закони природні, правлячі
тими фактами і викликаючі їх» [5, Т. 45, с. 77]. Наразі, факти – вагомі, але ще вагомішим
є їхнє осмислення.
Отож, для І. Франка перекладацька діяльність була важливим засобом зближення народів, взаємозбагачення та розвитку їхніх культур. Це є втіленням його послідовної та
цілеспрямованої програми європеїзації української культури, яка мала на меті залучення
українського читача до тем, моделей, окремих жанрів світового літературного процесу.
Його програма європеїзації фактично була підпорядкована важливому культурологічному чиннику та ґрунтувалась лише на інформативному насиченні, а зовсім не на насадженні зарубіжних культур на терени національних традицій.
Питання теорії й практики перекладу І. Франко порушував у багатьох передмовах
до власних перекладів К. Гавлічека-Боровського, О. Федьковича, Г. Гейне, Г. Кляйста, до
перекладів П. Куліша, В. Шекспіра, а також в таких ґрунтовних працях, як «Шевченко
по-німецьки», «Шевченко в німецькім одязі», «Шекспір в українців», «Переклади українських творів», «Передмова (до збірки «В наймах у сусідів»)», «Переклади Шевченка на
сербську мову», «Інтернаціоналізм і націоналізм у сучасних літературах» та ін.
У своїх наукових доробках, обґрунтувавши націєтворчу і державотворчу роль перекладу, І. Франко висунув до мистецтва перекладу кілька вимог, яких сам дотримувався
неуклінно:
багатогранною діяльністю Франко-перекладач утвердив переклад як «акт
найвищої дружби» [4, с. 6] між народами, прогнозуючи закономірне перетворення літературних зв’язків у невичерпне джерело взаємообміну між національними культурами;
міжлітературні зв’язки і їх найпродуктивнішу ланку – переклад – визнав однією з кардинальних домінант взаємозбагачення національних культур, взаємопроникнення національного й інтернаціонального у світовому літературному процесі;
окреслив нерозривну єдність ідейного та естетичного змісту мистецтва перекладу, що «в’яже, а не розділяє народи», закликаючи їх до боротьби за найвищі людські і громадські ідеали – свободу, рівність і братерство;
наголосив на обов’язковій освіченості та досконалому володінні іноземними
мовами, фаховій підготовці та знанні фактичного матеріалу, на основі якого здійснюється переклад. Іван Франко сам володів багатьма мовами, мав ґрунтовні та глибокі знання з
історії, соціології, політекономії й культури різних народів. У своїх перекладах застосовував історичні коментарі, вказував на культурне та суспільне значення твору, а також на
труднощі, що виникали при відтворенні поетики іноземних авторів;
підкреслив необхідність належної уваги до обставин написання твору, фактів
творчої біографії автора та змістової довідки про першоджерело;
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наголосив на потребі передавати індивідуальну манеру письма автора
оригіналу, виявляти типологічні сходження в різних літературах, що призводить до
системної характеристики процесу міжлітературної взаємодії;
задля максимального відтворення оригінального тексту закликав до відтворення всіх компонентів оригіналу: змісту, основної думки, форми, загального тону, розміру твору тощо. Крізь призму Франкового прочитання постає не уявний, а конкретно
існуючий світ, характерний для першотвору та його автора;
акцентував на дотриманні пропорцій при використанні словесного матеріалу.
З метою глибшого проникнення в подробиці перекладацької техніки, І. Франко вдавався
до статистичного та порівняльного методів.
Отже, плоди діяльності Івана Франка демонструють науково вивірену модель нормативного виміру саме на рівні перекладацького досвіду. Сформульовані ним теоретичні принципи щодо мистецтва перекладу дають можливість відтінити межі змагання між
об’єктивною інтерпретацією оригіналу та суб’єктивним тлумаченням його перекладачем. Митець аргументовано довів: кожний визначний твір іноземної літератури внаслідок сприйняття шляхом високохудожнього перекладу органічно вписується в контекст
літератури-реципієнта, стає якісно новою домінантою міжлітературної взаємодії та
взаємозбагачення художнім досвідом.
Франкове слово – в оригінальній та перекладній інтерпретації – нині особливо близьке й зрозуміле нашим сучасникам. Воно захоплює енциклопедичністю пізнань
у найрізноманітніших сферах людинознавства, а відтак – стимулює зростання
перекладацької майстерності сучасних перекладачів, допомагаючи успішно розв’язувати
актуальні питання українського перекладознавства.
Наостанок зауважимо, перекладацька спадщина Івана Франка, як організована художня цілість, все ще чекає на ґрунтовний аналіз і системну оцінку дослідників.
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ИВАН ФРАНКО КАК ТЕОРЕТИК И ПРАКТИК ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ПЕРЕВОДА
Статья посвящена научному наследию Ивана Франко – основоположника украинского переводоведения, который впервые в украинском литературоведении научно разработал и творчески обосновал теоретические принципы искусства художественного
перевода, критерии оценки качества интерпретации подлинника, отбора оригинала,
вопросы адекватного воспроизведения текста с учетом органического единства содержания и формы, а также концептуальные задачи переводчика.
Художник слова аргументировано доказал: каждое выдающееся произведение иностранной литературы в результате восприятия путем высокохудожественного перевода органично вписывается в контекст литературы-реципиента, становится качественно новой доминантой междулитературного взаимодействия и взаимообогащения
художественным опытом.
Ключевые слова: переводоведение, художественный перевод, интерпретация подлинника, критерии оценки, теоретические принципы перевода.
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IVAN FRANCO AS A THEORETIC AND PRACTICE OF ART TRANSLATION
The article is dedicated to the scientific heritage of Ivan Franko – the founder of Ukrainian
translation studies, who for the first time in Ukrainian literature scientifically developed and
creatively substantiated the theoretical principles of the art of literary translation, criteria for
assessing the quality of interpretation of the original, selecting the original, the issues of adequate reproduction of the text, taking into account the organic unity of content and form, and
conceptual tasks of the translator. The author comes to the conclusion that I. Franko proved:
each outstanding work of foreign literature as a result of perception through highly artistic
translation fits well into the context of recipient literature, becomes a qualitatively new dominant of inter-literary interaction and mutual enrichment with artistic experience.
Key words: translation studies, literary translation, interpretation of the original, evaluation criteria, theoretical principles of translation.
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М. БОГДАНОВИЧ «ЗЕЛЕНЯ»: ОПЫТ АВТОРСКОГО ПЕРЕВОДА
В статье исследуются особенности поэтики авторского перевода белорусских стихов на русский язык с точки зрения влияния билингвальной ситуации. Анализ сборника
позволяет сделать вывод о преобладании у М. Богдановича автопереводов с отступлениями от текстов, а также точно воспроизводящих оригинал.
Ключевые слова: поэтика, автоперевод, оригинал, ритмика, строфика, средства
художественной выразительности, белоруссизм, руссизм.
В творческом наследии М. Богдановича особое место занимает сборник «Зеленя»
(1909–1913). Двадцать два стихотворения, переведенные автором с белорусского, заметно выделяются на фоне его русскоязычных произведений – художественной прозы, переводов, литературных статей, рецензий и заметок. Подобно сонетам и канцонам Ф. Петрарки, П. де Ронсара, В. Шекспира, сборник посвящен Даме и любви. М. Богданович изящно передает это многогранное чувство с помощью разнообразных приемов и средств
художественного изображения.
М. Богданович перевел стихи для двоюродной сестры Анны Ивановны Гапанович
(Нюты), в которую был тайно влюблен и которая не знала белорусского языка. Следует
указать еще одну причину обращения поэта к автопереводу – выход на широкую русскоязычную читательскую аудиторию. Условия для этого были самые благоприятные.
М. Богданович с детства жил в России, поэтому русский язык стал для него родным и
владел им поэт в совершенстве. А русская литература была для М. Богдановича не только прекрасной школой, но и предметом вдумчивого критического осмысления, кладом
мыслей, чувств, образов. Под ее воздействием расширялось и усложнялось миропонимание художника, обогащалась его художественная палитра.
Белорусское литературоведение предлагает разделить автопереводы М. Богдановича
на четыре группы: 1) автопереводы, в общем точно воссоздающие оригинал (7 автопереводов данной группы); 2) автопереводы, имеющие те или иные отступления от оригиналов (11); 3) автопереводы, оригиналы которых не сохранились вовсе или сохранились
частично (6); 4) автопереводы-подражания, в которых варьируются мотивы и отдельные
образы оригиналов (3) [1].
Анализ данного сборника позволяет с уверенностью сказать о преобладании у
М. Богдановича автопереводов с теми или иными отступлениями от текстов, а также тех,
которые точно воспроизводят оригинал. В последней группе автопереводов в большинстве прекрасные русские варианты: «Триолет XVIII в.», «Озеро», «Ты вечером крещенским ворожила», «Дед» и др.
При сравнительном анализе оригинального белорусского текста стихотворения
«Трыялет» и его русского варианта «Триолет XVIII в.» наблюдаются некоторые расхождения. Триолет (от фр. – triolet) – твердая стихотворная форма: восьмиразмерный стих,
© Азарова И., 2019
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в котором две первые и две последние, а также первая и четвертая строки одинаковые:
АВаАавАВ [2]. Если в белорусском варианте стихотворная форма совпадает с размером
триолета, то в русском переводе эта схема выглядит так: АВаАваАВ. Вызывает интерес
переработка фразы из списка афоризмов и авторских речевых выражений: «Брови чернее, чем разлука с вами». Кроме того, следует обратить внимание на выбор поэтом языковых средств. Например, белорусский текст содержит фразу: «Мне доўгае расстанне
з Вамi…» [3: 255], в которой «расстанне» относится к разговорному стилю. В русском
варианте звучит книжное «забвенье» [3: 344], означающее утрату памяти. Следовательно, с первых же строк главный смысл одного текста несколько отличается от другого. В
белорусском варианте звучит тема разлуки, расставания, а в русском – несколько иная:
возлюбленная лирического героя забыла его, утратила о нем воспоминания.
В соответствии с избранной темой М. Богданович привлекает те языковые средства,
которые как можно лучше подчеркнули бы изысканность, утонченность и др. особенности данного стиля. Поэтому вполне логично звучит следующее: «Чаму ж недобры час
прынёс мне доўгае расстанне з Вамi?» [3: 255]. Объективная реальность – время – выступает в роли субъекта, который повинен в разлуке главных действующих лиц. Русский вариант прекрасно выдержан в стиле и в духе триолета XVIII в.: «Пронзает душу
остриями мне долгое забвенье Вами» [3: 344]. Здесь показано мучительное состояние
расставшихся, несчастье героя в его душе и сердце. И вполне понятен выбор автором
«горькiх слез» [3: 255] из разговорной лексики и из книжного стиля исполненных истомы, устало-нежных «томных слез» [3: 344].
В этой группе автопереводов есть непревзойденные белорусские стихи, звучащие на
русском суховато и не столь выразительно. Весьма показателен в этом плане «Трыялет»
(«Калiсь глядзеў на сонца я»). Стихотворная форма, т.е. ритмика, строфика, характер
рифм и т.д., выдержана по правилам триолета. Но смысл, внутреннее содержание претерпели изменения. Скорее всего, это кроется в выборе автором устаревших книжных
языковых средств и синтаксических конструкций, звучащих возвышенно, торжественно,
но сухо: «Очи» [3: 343], «...но была Не в стыд мне слепота моя» [3: 140]. В оригинале
внешне, кажется, все проще: белорусские «вочы» [3: 140], разговорные по стилю «Няхай
усе з мяне рагочуць» [3: 140] и «Адповедзь вось для iх мая» [3: 140]. Противопоставление «цемень вечнай ночы» [3: 140] и «сонца» [3: 140] заменяется в автопереводе на
причинно-следственную связь: «Затем, что сердце свет любило, На солнце загляделся я»
[3: 343]. Однако по образности, по силе воздействия на читателя, по передаче чувств и
переживаний, по выразительности белорусский текст оригинала звучит более страстно
и художественно убедительнее.
То же самое можно сказать в отношении стихотворения «Слышишь гул? Это дико-печальный лесун...» Для М. Богдановича, знавшего в совершенстве русскую словесность,
несколько странен выбор сухих и блеклых языковых средств. Среди таковых употребление лишних слов («на лесной, позабытый уж лад» [3: 352]), неудачные сравнения («как
на море бурун» [3: 352], хотя речь идет о лесовике, в руках которого звенят сосны, «навяваючы сум» [3: 152], обращение к морю выглядит как-то неестественно и не звучит в
контексте стихотворения о лесовике). Явно диссонируют, не выполняют своей функции
инверсии («к полосе с полосы» [3: 352]) и сочетания слов («говорок ветерка» [3: 352]).
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Среди условного деления автопереводов на группы своей немногочисленностью отличаются третья и четвертая. В одной из них оригиналы отсутствуют или сохранились
частично («Смех и говор. В пестрой юбке обезьянка…»), в другой наблюдается варьирование мотивов и отдельных образов из стихов на белорусском языке. Шесть последних
строк из «Санета» («Прынадна вочы ззяюць да мяне») и с 26 по 31 строки из «Лiста да
п. В.Ластоўскага» имеют автоперевод на русский язык в стихотворении «Сонет» («Что
из того, что стих в душе кипит?»). К каким средствам художественного изображения
обращается автор для достижения большей выразительности, как создает художник неповторимый образ раскаленного снаружи и ледяного внутри небесного тела («метэор»
[3: 270], «знiчка» [3: 270], «метеор» [3: 242]), влетающего в земную атмосферу из межпланетного пространства? В белорусском варианте прекрасно передается безмятежное
состояние «соннай» [3: 270] земли, погруженной в «цемень» [3: 270]. В автопереводе
присутствует лишь «ночное небо» [3: 242]. Как рисуется сам метеор? «Агнiстаю дугою
залатою» [3: 270], «лукою залатой» [3: 270] – «яркою дугою» [3: 242]; «Прарэжа цемень
яркi метэор» [1: 270], «Падобны знiчцы ўзразае змрок» [1: 270] – «чертящий над землею... Блестящий, золотистый метеор» [3: 242]; «...искры сыпе...Блiскаючы мацней ад
ясных зор» [3: 270], «...у iскрах... Гарыць, блiскучая, ўся у агне нясецца» [3: 270] – «...
оплавляешься... Весь в искрах огневых» [3: 242]. Заключительные строки: «А ў глыбiнi
халодным астаецца» [3: 270], «А ў глыбiнi сваёй халодным астаецца» [3: 270] подверглись фонетической адаптации и звучат следующим образом: «А в глубине холодным
остаешься» [3: 242].
Исходя из вышесказанного, видно, что, изменения, в целом, незначительные, но
текст на белорусском языке звучит более ярко, чувственно и страстно.
С несомненным превосходством перевода на русский звучит проникновенное «Прочтите с участьем правдивую эту…». Первые две строки из «Пентаметраў» («Чыстыя
слёзы з вачэй пакацiлiся нiзкай парванай…») и автоперевод несут в себе целую гамму
чувств и переживаний автора о вечных темах жизни, о борьбе добра и зла, о дерзании
человеческого духа и жажде познания.
Если в оригинале на белорусском языке звучит лаконичное изложение факта, то
русский вариант «абрастает» [3: 135] мыслями и чувствами автора, добавляются новые цвета и оттенки «правдивой, печальной были» [3: 135]. В дистихе скромно и строго
противопоставляются «чыстыя слёзы – пыл, бруд» [3: 351]. В русском автопереводе воображение поэта рисует слезы «горячие, чистые, дрожащие и сверкающие» [3: 351] и
пыль – «душная и серая» [3: 351], а грязь – «холодная» [3: 351].
За сравнениями, поисками лучших русских или белорусских вариантов стихов, за
внешней организацией стиха и его внутренним содержанием было бы большой ошибкой
потерять автора и его сложный духовный мир.
Перед нами не безумно влюбленный молодой поэт, который ничего не замечает вокруг, кроме предмета воздыхания. За трепетными строками своих стихов открывается
душа тонкого лирика, стоит человек, охваченный пылом любви, но мыслящий здраво
и умеющий сдерживать свою страсть, человек, с уважением относящийся к чувствам
своей возлюбленной и ее выбору, пусть даже не в пользу поэта:
Ах, как умеете Вы, Анна,
Не замечать, что я влюблен.
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Но все же шлю я Вам не стон,
А возглас радостный: осанна! [3: 324].
М. Богданович находит в себе силы не предаваться горю и отчаянию из-за отказа
возлюбленной во взаимности. Поэт пытается иронизировать над своим неразделенным
чувством:
Я Купидона вновь искать
Теперь пытаюся несмело,
Но так печально это дело,
Что лучше про него молчать [3: 347].
А любовь он сравнивает с мудрыми и кипучими стихами Анакреонта, даром природы, виноградным вином, которое с годами становится все хмельней.
Наиболее многочисленной по составу является группа автопереводов, содержащих
некоторые отступления от оригинала. Исследователи, например, В. Рагойша, отмечает
несущественный характер этих изменений, касающихся не идейного содержания, а так
называемой художественной шлифовки, доработки [1].
Среди лучших стихотворений данной группы отмечаются следующие: «В старом
саду», «Скерцо», «Белым цветом одета калина», «Ты вечером крещенским ворожила»,
«Переписчик», «Книга», «Мне снилось», «Бледный, хилый, все ж люблю я».
При сравнении оригинального текста и автоперевода «В старом саду» нельзя не заметить работу автора над текстом: «Прыгожы сад» [3: 262] – «Изящный сад» [3: 345],
«грот» [3: 262] – «прохладный грот» [3: 345], «фантан» [3: 262] – «фонтан бессонный»
[3: 345], «гадзiннiк сонечны» [3: 262] не имеет русского варианта, зато появляется беседка. Настроение, заданное с первой строки словом «изящный», развивается, углубляется. Статуи не просто «паўсталi» [3: 262], а выделяются белым цветом на фоне зелени,
грот веет прохладой, а вот «фонтан бессонный» [3: 345] и «гадзiннiк сонечны» [3: 262]
олицетворяют приблизительно одно и тоже: спокойствие, временную статичность, ведь
«саду год са сто» [3: 262] – «саду лет уж сто» [3: 345]. «Прыгожы сад» [3: 262], мысли
автора «пра знiкнуўшыя днi» [3: 262], книга, которую «трымаю…разгарнуў…закрываю… здзiўлены ўкрай» [3: 262]. Все звучит достаточно мило, даже несколько банально.
А в русском переводе М. Богдановичу удается передать чувства, внутреннее состояние
лирического героя, именно погруженного «душой в былые дни» [3: 345], смотрящего
«мечтательно» [3: 345], «рассеянно» [3: 345] листающего книгу и смущенного, «что это
не Парни» [3: 345]. Все выдержано в стиле, соответствует общему настроению и теме,
заданной с первого слова «изящный» [3: 345].
Стихотворение «Купiдон» имеет автоперевод на русский язык под названием «Скерцо». Почему именно «Скерцо»? Это слово взято из музыкальной терминологии и означает небольшое музыкальное произведение в оживленном темпе. Такой выбор достоин
большого художника слова и как нельзя лучше передает посредством музыкального термина общее настроение стихотворения. В название автор вкладывает дополнительный
смысл, продолжает трогательную историю о вечных поисках «любви властителя» [3:
346] – Купидона, привносит элемент чувственности и одновременно лукавства, даже
озорства. Поэтому нейтрально окрашенные «спамiны» [3: 257] заменяются на эмоционально насыщенные «впечатления», а у «души» [3: 346] оказывается больше возможностей, чем у «сэрца» [3: 257]. Построчное сравнение двух текстов дает основание
143

утверждать о частичной фонетической адаптации. Однако автоперевод получился более
яркий и живой, сквозь него действительно проглядывают лукавые глаза Купидона.
Литературные критики, исследователи творчества М. Богдановича, например,
Н. Стрельцов сходятся во мнении о чрезмерном употреблении поэтом русизмов в белорусском языке и белорусизмов – в русском, но не как факт негативный, отрицательно
влияющим на поэзию в целом: М. Богданович жил в русскоязычной среде, но думал
по-белорусски [4]. При явных достоинствах поэзии М. Богдановича О. Лойко отмечает
некоторую книжность стиля, описательность, сухость его поэзии, что явно указывало
на литературную школу, ориентированную не на живую разговорную русскую речь [5,
6]. Бесспорно, поэзия М. Богдановича отличается наличием большого числа русизмов
и это нисколько не умаляет значение его поэзии. Как истинный художник белорусского
слова, М. Богданович раскрывает свое самобытное, национально-отличительное и своеобразное. И русизмы не являются недостатком его поэзии, не идут ей в ущерб, они есть
безусловное достоинство, особенность этого языка, без них не было бы неповторимого
колорита и очарования поэзии нашего соотечественника. Следует согласиться с мнением белорусского исследователя В. Рагойши, занимающегося проблемами переводов,
что, несмотря на явную близость к русской языковой стихии, М. Богданович остается
глубоко национальным поэтом, его творчество сохраняет актуальность, интригует своей
неразгаданностью до наших дней. Ведь недаром он предварил сборник «Зеленя» переведенной немецкой пословицей: «Переводы стихов – словно женщины: если красивы, то
неверны, если верны, то некрасивы».
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М. БОГДАНОВИЧ «ЗЕЛЕНЯ»: ДОСВІД АВТОРСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ
Досліджуються особливості поетики авторського перекладу білоруських віршів
на російську мову з точки зору впливу білінгвальної ситуації. Аналіз збірника дозволяє
зробити висновок про переважання у М. Богдановича автоперекладів з відступами від
текстів, а також точне відтворення оригінала.
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M. BOGDANOVICH «ZELENYA»:
THE EXPERIENCE OF THE AUTHOR’S TRANSLATION
The article explores the peculiarities of the poetics of the author’s translation of Belarusian
verses into Russian from the point of view of the influence of the bilingual situation. Analysis
of the collection allows us to conclude that M. Bogdanovich’s autotranslations prevail with
deviations from the texts, as well as accurately reproducing the original.
Key words: poetics, autotranslation, original, rhythmics, stanza, means of artistic
expression, Belorussism, Russism.
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Украинская медицинская стоматологическая академия, Полтава
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЛИНГВОКРЕАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
Статья посвящена проблемам формирования лингвистической креативной компетентности иностранных студентов на занятиях языковой подготовки в медицинском
вузе на начальном этапе обучения. Целью исследования является анализ средств создания лингвистического юмора в таких малых формах языкового творчества, как юмористические миниатюры, иронические выражения, различные фигуры речи, скороговорки.
Основное внимание уделено практической направленности обучения в плане использования экспериментальных возможностей языка для тренинга вербальной креативности.
Сделаны выводы об интернациональности восприятия юмора в его профильных идеях.
Ключевые слова: лингвистический юмор; русский язык как иностранный; иностранные студенты; медицинский вуз.
Постановка проблемы. Цель использования юмора в процессе обучения иностранному языку – создание непринуждённой, комфортной, творческой обстановки на занятиях, партнёрских отношений, что способствует лучшему усвоению языка. Как показывает
опыт, юмор напрямую воздействует на эмоциональное восприятие учебного материала,
что, безусловно, повышает эффективность самого процесса. Понимать юмор чужого
языка, а также самим употреблять стилистические фигуры с комическим эффектом –
чрезвычайно важно для иностранного студента, поскольку это является прямым свидетельством определённого уровня знаний языка.
Основная задача педагога на занятиях по иностранному языку профессионального
направления – развитие коммуникативных умений будущих врачей через моделирование речевых ситуаций. Решение данной задачи возможно только через непосредственное
общение преподавателя и студентов, доктора и пациента. При этом важен качественный
уровень общения, всецело зависящий от личностных характеристик обеих сторон. Таким
образом, профессиональная коммуникация выходит на первый план, а лингвокреативная
деятельность в учебном процессе является стимулом к более глубокому и серьёзному
изучению языка профессионального направления.

© Глобина Л.В., 2019

146

Связь проблемы с предыдущими исследованиями. Существует достаточное количество работ, в которых исследуются возможности использования юмора на занятиях
языкового комплекса. О потенциале комического при изучении иностранного языка писали М. А. Стернина [7], Е. И. Чиркова [8]. Проблема формирования лингвистической
компетенции будущих врачей на занятиях по русскому языку и культуре речи рассматривается в статье Е. В. Орловой [5]. Формированию лингвокреативной компетентности у студентов-инофонов на материале аббревиатур интернет-пространства посвящена
работа В. В Горбань и М. М. Заболенной [3]. Возможности лингвистического юмора на
занятиях по РКИ для иностранных студентов-медиков анализируются в трудах Глобиной Л.В. [1]. Новизна настоящего исследования состоит в дальнейшем поиске методического инструментария для оптимизации языковой подготовки иностранцев в медицинском вузе.
Постановка задач исследования. Целью статьи является рассмотрение лингвистического юмора как одного из методов активизации учебной деятельности на занятиях
языковой подготовки иностранных студентов-медиков 1-го курса. Материалом исследования послужила подборка юмористических ситуативных диалогов, выражений, лингвокреативных слов. В работе использован комплекс методов лексико-семантического,
контекстологического и трансформационного анализа.
Изложение основного материала. Для развития лингвистической креативной компетентности иностранных студентов на занятиях используются микротексты, в которых
комизм создаётся языковыми явлениями (лингвистический юмор). В своей работе мы
рассмотрим особенности лингвистического юмора в таких малых формах языкового
творчества, как лингвистические юмористические миниатюры, иронические афоризмы,
пословицы и поговорки, различные фигуры речи, скороговорки и др.
Лингвистические юмористические миниатюры – это короткие юмористические
диалоги, юмор в которых основан на языковых явлениях. Например, ситуативный диалог на занятии:
Преподаватель (обращается к старосте группы): «А почему сегодня отсутствует
Мухаммед А.?» Ответ: «Он дома, заболел». Преподаватель (обращается к студенту):
«А где Ваша тетрадь?» Ответ: «Она тоже заболела».
Здесь важно, как говорится, «по горячим следам», пояснить студентам, что такое
метафора, переносный смысл, ценность употребления метафоры для выразительного
эффекта речи. Переносные смыслы, мотивированные разнообразными ассоциативными
связями первичных значений, в значительно большей степени, чем прямые, хранят в
себе эстетическую экспрессию, субъективную оценку, придающие речи парадоксальность выражения. Именно данный фактор является определяющим при создании различных форм комического в коммуникативном акте.
Иронические афоризмы, пословицы и поговорки (от греч. aphorismos – изречение) –
лаконичные, образные, отточенные по форме и выражающие обобщённую мысль изречения. Комический эффект иронических афоризмов (авторских выражений), пословиц и
поговорок (народных выражений) основан на логическом парадоксе, неожиданных ассоциациях. Например: «Если человек хочет жить, врачи бессильны» (Фаина Раневская).
Иронические афоризмы часто строятся на антитезах, в основе которых – контекстуальные антонимы. Например: «К сорока годам человек либо сам себе доктор, либо дурак»
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(Поль Брэгг). Анализ средств создания юмора в таких выражениях является предпосылкой к самостоятельному поиску аналогичных языковых фактов в своих родных языках.
Порицая лень студентов, преподаватель может вспомнить одну из известных китайских пословиц: «Стоять – лучше, чем ходить, сидеть – лучше, чем стоять, а ещё
лучше – лежать». Здесь уместно предложить иностранным студентам самим подобрать
эквиваленты к данному выражению в своих родных языках. Обязательное условие – чтобы было остроумно, смешно. Тема праздности, лени и бездействия актуальна и, следовательно, «прекрасно разработана» во всех языках, так что студенты могут выбрать
наиболее удачные фразы. Например, студенты из Марокко предложили ироническое выражение: «Спите и не просыпайтесь, выигрывает только тот, кто не просыпается»;
студенты из Иордании: «Ленивую собаку кусают блохи». Первое место в одной из групп
заняла узбекская пословица: «Если на ишака положить мало груза, он ляжет». Всякий
раз, после такого вида работы, иностранные студенты приходят к коллективному выводу: юмор интернационален в его профильных идеях добра и зла, красоты и безобразия, чистоты и грязи. Несмотря на то, что языковая картина мира у каждой личности
индивидуальна и эмоциональные смыслы часто не совпадают у коммуникантов разных
национальностей, юмор объединяет всех.
Безусловно, преподавателю необходимо учитывать и качество восприятия лингвистического юмора в иноязычной аудитории. Так, иностранным студентам из ближнего
зарубежья не представляет особого труда определить причину комического эффекта во
фразах, которые строятся по аналогии с известными выражениями: «Посадил дед печень.
Выросла печень большая-пребольшая»; «Место клизмы изменить нельзя» и др. Для иностранных студентов из дальнего зарубежья эстетические параметры такого юмора будут
снижены.
Каламбуры (от франц. сalembour – игра слов) – фигуры речи, состоящие в юмористическом использовании многозначности слова или звукового сходства различных слов.
Например: Преподаватель (опоздавшему студенту): «Приходить надо вóвремя, а не во
врéмя». В данном случае мы имеем дело с омографами – графическими омонимами.
Примеры графических омонимов: зáмок (дворец)– замóк (на двери), мýка (мучение) –
мукá (продукт), ýже (сравнительная степень от узкий) – ужé (наречие) и др. Задание
придумать юмористические микротексты, построенные на игре слов с использованием
омографов, в творческих группах выполняются в считанные минуты.
Большой интерес у иностранцев вызывает так называемый «Медицинский юмористический словарь», составленный студентами-медиками. Например: аэрозоль (мозоль,
натёртая в самолёте), бульдозер (капельница), ветрянка (легкомысленная девушка), дистрофик (стихотворение из двух строф), жаргон (аспирин), палатализация (санобработка палат), пломбир (стоматолог, он же зубило, дерюга), половик (врач-сексолог), померанец (тяжелобольной), примочки (клипсы), ссадина (контролёр в общественном транспорте), трепанация (болтовня), ухарь (отоларинголог), халатность (отсутствие халатов
в торговой сети), хворостина (болезнь) и др. Такие слова используются для создания
комического эффекта, языковой игры, в качестве средства метафорического переосмысления. Преподаватель предлагает обсудить вопрос: Как создаётся комический эффект?
В «Медицинском юмористическом словаре» наблюдаются, главным образом, случаи использования многозначности, омонимии, паронимии с элементами деривации. Студенты
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включаются в интересную работу по выявлению различных ассоциаций по сходству,
лингвистических приёмов трансформации и интерпретации языковых единиц. Обычно
к следующему занятию словарь пополняется подобными примерами.
На паронимии основана такая стилистическая фигура, как парономазия (греч.
parōnomasia от para – возле + onomazō – называю) – постановка рядом слов, близких по
звучанию, но разных по значению. Например, фраза эффективное лекарство для эффектной девушки приобретёт юмористический смысл, если поменять местами определения: «эффектное лекарство для эффективной девушки». Следует заметить, что выполнять такого рода задания иностранные студенты могут, только обладая достаточным
уровнем лингвистической креативности, которая формируется в процессе повседневной
вербальной коммуникации.
Оксюморон (от греч. oxymoron – остроумно-глупое) – фигура речи, состоящая в соединении двух понятий, противоречащих друг другу. Примеры оксюморонов: выздоровевший больной, сухая вода (фторкетон), мягкая жёсткость, оглушительная тишина,
безмолвный крик, бесконечный предел и др. Оригинальность таких языковых конструкций в их абсурдности, неожиданности, в сочетании несочетаемого, что ломает привычные шаблоны и позволяет по-новому взглянуть на привычные вещи. Для иностранных
студентов оксюмороны – это «языковой шок», возможность впервые оторваться от словарной дефиниции. В систему языковых и речевых упражнений входит самостоятельный поиск аналогичных явлений в тексте с последующим использованием их в ситуациях коммуникативного общения.
Градации (от лат. gradatio – постепенное усиление) – фигуры речи, состоящие в расположении слов в порядке усиливающегося или уменьшающегося значения (градации
восходящие и нисходящие). Пример нисходящей градации можем наблюдать в юмористической миниатюре из рубрики «Полминутки для шутки» в учебных пособиях по
РКИ, разработанных преподавателями кафедры украиноведения и гуманитарной подготовки УМСА [4; 6]:
Заходит к врачу пациент. Подаёт больничную карту и спрашивает: «Доктор, а
я выживу?» Доктор читает больничную карту и произносит: «Конечно…» Листает
дальше: «Вероятно…, возможно…, вряд ли…» [6, с. 157].
Большой интерес у студентов вызывает задание придумать противоположный вариант с восходящей градацией.
К слову сказать, медицинский юмор – это довольно «тяжёлый» юмор, потому что
связан с самым дорогим, что есть у человека – его здоровьем. Такой смех не назовёшь
весёлым и беззаботным, скорее, это ироничный, сдержанный, «взрослый» смех, «смех
сквозь слёзы», заставляющий проецировать ситуацию на свою будущую профессиональную деятельность. Основной тезис языковых и речевых упражнений, которые предлагаются иностранным студентам на занятиях, – без знания лексики, правил образования
лексических и грамматических структур невозможна полноценная профессиональная
коммуникация. Разнообразные формы комического (юмор, ирония, сарказм) выполняют
в профессиональной среде компенсаторные функции и используются с целью восстановить духовную гармонию, разрядить внутреннее напряжение, преодолеть монотонность
повседневности [2, с. 50].
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Скороговорки и чистоговорки – шуточный жанр народного творчества; представляет собой фразы, построенные на сочетании звуков, затрудняющих быстрое и чёткое
произнесение слов. Полезны для развития речевого аппарата и выработки хорошей дикции, особенно это актуально при изучении иностранного языка. Для снятия языкового барьера достаточно напомнить студентам, что скороговорки как жанр присутствуют
во всех языках, и попросить продемонстрировать свои умения и навыки произнесения
скороговорок на родном языке. Как правило, такое задание выполняется с энтузиазмом.
Поскольку содержание скороговорок часто юмористическое, было бы правильным соединить «приятное с полезным», т. е. организовать фонетическую 5-минутную зарядку
в виде игры, соревнования. В соревновании рождается результат. На занятиях с первокурсниками используются скороговорки двух видов:
1) общеупотребительные:
Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет [рл, кл];
На дворе трава, на траве дрова. Не руби дрова на траве двора! [тр, др];
Проворонила ворона воронёнка [пр, вр];
Всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь [скр];
«Расскажи мне про покупку». – «Про какую про покупку?» – «Про покупку, про покупку, про покупочку свою» [пр, пк].
2) терминологические:
Терминатору термометр не требуется, у терминатора температура субфебрильная [тр, пр, бр];
Флюорографист флюорографировал флюорографистку [фл, гр];
Кристалл кристаллизовался, кристаллизовался да не выкристаллизовался [кр];
Дефибриллятор дефибриллировал, дефибриллировал да не выдефибриллировал
[ф, бр];
Методика работы со скороговорками традиционная: от медленного темпа и преувеличенной артикуляции каждого звука к быстрому темпу и чёткому произнесению.
Студентам, у которых есть определённые трудности с дикцией, можно порекомендовать
проговаривать скороговорки нараспев, речитативом, постепенно ускоряя темп. Вопросно-ответные скороговорки полезно репетировать в парах, в репликах выражая определённые эмоции. Отметим, что терминологические скороговорки – это продукт перефразирования общеупотребительных скороговорок, что создаёт необъятное поле для
творчества студентов. Студентам-медикам приходится ежедневно запоминать большое
количество специальных терминов. Научить правильно, быстро и чётко произносить довольно сложные для иностранцев слова – первостепенная задача преподавателя русского
языка как иностранного.
Выводы. В результате исследования были сделаны выводы о том, что результативность усвоения учебного материала зависит от качества процесса повседневной языковой практики. Важно поддерживать любые проявления «здорового» креатива на занятиях, умело направлять его в правильное русло, приучать ценить тонкость и интеллигентность в слове, сделать так, чтобы лингвистический юмор стал стимулом к более
глубокому и серьёзному изучению профессионального языка.
Перспективы исследования. Перспективным направлением дальнейших исследований является анализ межъязыковых соответствий однотипных структурных единиц с
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комическим эффектом, выявление национальной специфики эмоционального восприятия лингвистического юмора.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОКРЕАТИВНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ В ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ВНЗ
Статтю присвячено проблемам формування лінгвістичної креативної
компетентності в іноземних студентів на заняттях мовної підготовки в медичному
151

виші на початковому етапі навчання. Проаналізовано засоби створення лінгвістичного
гумору в таких малих формах мовленнєвої творчості, як гумористичні мініатюри,
іронічні висловлювання, різні фігури мови, скоромовки. Основну увагу звернуто на практичну спрямованість навчання в плані використання експериментальних можливостей
мови для тренінгу вербальної креативності. Зроблено висновки про інтернаціональність сприйняття гумору в його профільних ідеях.
Ключові слова: лінгвістичний гумор; російська мова як іноземна; іноземні студенти; медичний вуз.
Globina L., PhD, assistant professor
Ukrainian Medical Stomatological Academy, Poltava
TO THE QUESTION OF THE FORMATION OF THE LANGUAGE-CREATIVE
COMPETENCE OF FOREIGN STUDENTS OF MEDICAL HIGHER
EDUCATION INSTITUTION
The article deals with the problems of the formation of linguistic creative competence of
foreign students at the language classes at a medical school at the initial stage of education.
The purpose of the research is to analyze the means of creating linguistic humor in such small
forms of linguistic creativity as humorous miniatures, ironic expressions, various figures of
speech, patters. The focus is on the practical orientation of learning in terms of using the experimental possibilities of the language for training verbal creativity. The complex of methods
of the lexical-semantic, contextual and transformational analysis is used in the research. Conclusions about the internationalism of the perception of humor in his profile ideas are made.
Keywords: linguistic humour; Russian as a foreign language; foreign students; medical
high school.
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USE RUBRIC IN TEACHING GEORGIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
The article is dedicated to the usage of self-assessment and peer-assessments. Creating
rubrics and displaying them in classroom settings makes foreign language learning not only
active but eﬀective as well. That’s why designing language skills rubrics and introducing them
to students maintains active learning as they (students) become mutual independent assessors
of their knowledge and their mates’ abilities. As well rubrics give opportunities to parents to
control and actively be involved in their children’s learning process.
Key words: rubrics, self-assessment peer-assessment, eﬀective learning, independent
learners, student needs
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Introduction
Students’ assessment has always been problem at any institution, as parents are mostly
interested in their children’s ﬁnal grades rather than their children’s basic knowledge and they
see the grades as the main indicator of their children’s knowledge. They would rather focus on
their desirable grades than deserved ones. If they see their children at work, their demand on
high grades seems natural. However, they do not consider whether those grades are appropriate
to their children’s knowledge. We do not argue with them on this idea. The only challenge is
the way how we manage to introduce fair assessment to our learners. That’s way creating the
rubrics according to each skill and posting them in classroom is essential at any level. As every
student, as well as the parents, would know how they would be graded after each activity.
English is a compulsory language at public schools in Georgia. Students start English from
the ﬁrst grade. Students’ readiness to cope with the challenge of adopting the foreign language
at this age depends on teachers’ proﬁciency. That’s why teachers’ professional development
became essential at public schools in our country. Teachers, both novice and experienced, come
across various practical problems dealing with the quality of teaching and learning. Lots of researches have been carried out to ﬁnd out eﬀective ways in foreign language teaching, but are
all of them successful for learners? We all know very well, how diﬃcult it is to involve students
in activities, if they are not enjoyable, even if they are useful.
The eﬀectiveness of teaching at public schools and university relies on teachers or professors ability to manage the learning process. Sharing the information and the experiences
among the teachers, not only in one institution, but also in the whole sector is essential. If
one institutional staﬀ faces the problem, that problem may be characteristic of others as well.
Experimenting and searching for diﬀerent ways to improve teaching and raising students’ motivation has been crucial for every educator. Diﬀerent learning strategies are being introduced
in contemporary education and it is teachers’ and /or professors’ job to cope with them and use
them in their lessons. School departments (chairs) are working in every school and their aim is
to have frequent presentations and discussions among the staﬀ on new methods and techniques
of teaching. When other teachers of the same subject are attending diﬀerent teachers’ presentations, they might get some new interesting ideas for their lesson planning.
Setting of research. The purpose of our action research was to ﬁnd out if the rubrics, created by the Foreign Language Department at school, would be eﬀective in teaching / learning.
At the beginning of the 2018-19 years we, the teachers of the department of methodic of
teaching and other cathedras of Akaki Tsereteli state university had a meeting. The aim of the
meeting was to discuss the problems in assessing the students, discuss the types of assessment
and work out a set of assessment rubrics.
First, we discussed the problems that teachers had while assessing their students. It turned
out that one of the problems was how to assess our students’ classroom involvement and assignment, since we use continuous assessment in order to assess our students’ performance
regularly throughout the course in two main categories: classroom work and homework. Another problem was the objectiveness of the assessment. The teachers had the feeling that their
assessment was not completely objective (clear for students and parents) as if they lacked
something to make is more objective and valid.
We discussed diﬀerent types of assessment (formal and informal); more experienced teachers shared their practical experience with the other members of the department. We agreed that
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one of the ways of making our assessment more objective was to create the rubrics for assessment of diﬀerent skills and other performances.
We took the National Curriculum and the standard of teaching foreign languages (Teachers
of English Language-Standard of teaching English and correspondingly teachers of Russian
Language –Russian Standard) as a basis of our rubrics. We looked through the objectives and
the indicators and created the criterion for our rubrics. We designed the rubrics for all four
skills, classroom involvement, group work, oral presentation, and etc. We designed the rubrics
for four stages, for primary level, very young learners, grades 1-4, than for the learners of
grades 5-6 separately because the teaching objectives are a little diﬀerent at this level, basic
level grades 7-9 and lastly the high level 10-12. What is more, we have introduced those rubrics
to our students and before the lesson they know what they are expected to do and according to
what they are assessed at the lesson.
We agreed that these rubrics were not unique and indispensible, that they were ﬂexible and
we would be able to change them according to the aim of the lesson. Also, we would be able to
modify and change them and use them for formative (developmental) assessment as well as for
pair and self assessment. However, we should point out that creating the rubrics facilitated our
work and made the assessment more objective.
Method of research. The method used was action research, as it does not require a professional level of research skills and can be done (due to its informality) by any teacher. Action research may simply involve trying out practically the eﬃciency of this or that method
and approximately assessing it according to students’ involvement and comments. According
to Ballard (2015, p 45), action research is liked by teachers, as it is

Problem-focused;

A solution-oriented investigation;

Context-speciﬁc insider research;

Future-oriented to some action or cycle of actions;

A systematic, intentional inquiry that investigates professional practice to understand
and improve work and;

A tool for evidence-based practice
Why do we assess our students?
The main reasons for trying to assess our students are:

Evaluating student’ progress: for example, we may need to give them a grade showing how much they have improved since the last assessment

Evaluating how well students have learned speciﬁc material during a course: for example, to assess how well they know a set of vocabulary items, a text or a grammatical feature.

Evaluating students’ strength and weaknesses (‘diagnostic’ assessment): so that the
students themselves can be aware of what they need to learn, and so we can plan our teaching
appropriately. There are some other beneﬁts from assessment, such as learning some useful
information about our successes or failures in our teaching and they may help us to predict how
students will progress in the future (‘prognostic’ assessment).
Research procedure. An assessment chart for grade IV: At elementary level, in this case
4th grade, according to our National Curriculum, we use formative assessment, which usually
includes giving oral evaluating comments during the period of learning and giving written
feedback at the end of the year. However, our experience has shown that students’ performance
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needs to be assessed regularly and students want and need to see their progress. Evaluative
comments, such as ‘Well done!’ or ‘Good job!’ without actual grading, are easier but students
and their parents want to see a grade as well. Therefore, at the beginning of the second term the
teacher announced to her students that their performance would be assessed and explained on
what basis the grades would be given and introduced an evaluation chart which she (teacher)
posted on the wall.
To assess our students we used ‘Criterion-referenced assessment’ which means that he
teacher judges the students according to some ﬁxed criterion. This can be based on opinion of
what it is reasonable or desirable to demand from students according to their age, level, needs
or interests. (Ur. P 2012)
Thus, we created a table for assessment which includes ongoing work: whether a student
has made an eﬀort and progress, whether he/she has consistently completed homework assignments. Besides, as our students are the younger ones, we also included behavior as a component: whether or not the student has been punctual, attentive and cooperative.
How the grade can be expressed was the following question. Having considered our students’ age, we have decided to use symbols such as smile faces, stars etc. They are of course
less deﬁnitive than grades but the students, parents and others often consider them as deﬁnitive
number-type grades.
As a result, not only student motivation and performance have increased, but also, their behavior has improved. Even the students who previously did not seem interested in completing
tasks in class or doing homework have progressed. Of course, there is a reason and it is a fact
of life: when we know that something is going to aﬀect how we are assessed, then we are more
likely to make an eﬀort than if we know it is not. For example, if students know that completing
homework aﬀects their grade, they are more likely to do it.
Another way to assess students’ performance is using projects. They develop students’
creative and social skills; provide invaluable opportunities for correlating the subject matter
and for transferring learning. They can be used at school at any level: primary, basic or higher.
Furthermore, all above mentioned rubrics are really eﬀective at any kind of institutions where
learning /teaching takes place.
To assess a project, we have developed rubrics which include several features such as
communication skills, contribution to discussion, group skills, attendance, etc. Besides, we use
self-assessment and peer-assessment rubrics so that the students are able to evaluate both their
own or peers’ performance, using clear criteria and grading systems. Combined with teacher’s
assessment, it can be very helpful, as it encourages students to reﬂect on their own learning.
Conclusions

Collaborative action research done by teachers of Georgian language is more eﬀective than action research done by one teacher, as teachers can compare and share their experiences

Rubrics can’t be unique and they could be modiﬁed according to the necessity based
on the objectives of the lesson and students’ level

Rubrics created for one subject board can be used in any other subject especially if
they are displayed on the classroom walls, as everyone could see how they are assessed.
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ВИКЛАДАННЯ ОСНОВ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ
Стаття присвячена осмисленню досвіду викладання дисципліни «Основи української
культури» (для іноземних студентів початкового етапу навчання). Автор пропонує методику, засновану на входженні в культуру через українську мову, слово, текст. Особлива увага при такому підході приділяється аналітиці мовних і культурних універсалій. Вони розглядаються як семантичні репери, що підтримують стійкість людської
культури взагалі й забезпечують можливість перекладу національних смислів людської
діяльності не тільки з мови на мову, а й з культури на культуру. Універсалістський підхід дозволяє студентам ефективно осмислювати культуру як таку: навчає системно
мислити; вступати в діалог із культурами, мислити й усвідомлювати себе в гіпертексті
сучасної культури.
Ключові слова: аудиторна робота, діяльнісно-комунікативний підхід, культурна
норма, культурний концепт, культурні універсалії, мовні універсалії, позааудиторна робота, українська культура.
Існування різних тенденцій у вибудовуванні взаємин між Україною та іншими країнами обумовлює необхідність вивчення глибинних смислів культури, що лежать в основі
національних картин світу, які формують моделі ведення діалогу й забезпечують комунікацію.
У зв’язку зі зростаючою потребою навчання української мови як іноземної та української культури перед викладачами-україністами стоять специфічні завдання: розвиток
і вдосконалення лінгвокраєзнавчої, комунікативної, міжкультурної компетенцій; оволодіння лінгвокультур України, що сприяє адекватному сприйняттю ролі української мови
і української культури в історії українського культурного простору; формування антропоцентричного орієнтованого знання про мову і культуру, як спосіб передачі соціокультурної інформації та формуванні національних картин світу.
© Назаретян І. М., Рева О. В., 2019
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Навчання української мови та української культури як частина загального освітнього процесу вирішує завдання формування, у тому числі й комунікативної компетенції − знань, навичок, умінь, що розвиваються у процесі використання мови й дозволяють
студентові брати участь у спілкуванні, долаючи мовні та культурні бар’єри, виконувати
комунікативні завдання та дії в різних ситуаціях і умовах.
Метою роботи є розгляд методів, форм і засобів педагогічної роботи з іноземними
студентами під час вивчення дисципліни «Основи української культури».
У нашому розумінні культура − це смисли людської діяльності із творення себе і
світу, або, іншими словами, адекватна діяльність людини (суб’єкта) з освоєння світу
(об’єкта) в часі і просторі. В основі організації навчального та виховного процесів лежить культурологічний підхід, що передбачає входження в культуру через текст. Оскільки у складі культури та її різних модусів фіксуються різні форми − від предметного буття
культури, що репрезентовано у творах і цінностях культури, до мови. Входження в українську культуру через звернення до слова й тексту дає можливість збагатити предметнозмістовний бік мови, зробити значний вклад в освіту, виховання, розвиток особистості,
відкритої для сприйняття іншої культури та адекватного розуміння місця своєї культури
у світовому культурному просторі. Культурологічний підхід дає можливість сформувати
ціннісне ставлення до історії, традицій, досягнень українського народу.
Під час роботи з текстами, що містять культурну інформацію, центральне місце займає аналіз мовних одиниць із національно-культурним компонентом значення. Для
української культури це такі концепти, як культура, діяльність, людина, особистість,
мова, домівка, храм, сім’я, хліб, віра, хрест, любов, радість, свобода, воля, істина, правда, моральний закон, совість, гріх, світ (громада) тощо. Як зазначає Н. Данилюк [2:
5], сучасну культуру українців репрезентують: назви державно-національної незалежності (тризуб, гімн, герб, прапор, Президент та ін.); слова на позначення політичних і
громадських організацій, форм законодавчої, виконавчої та судової влади («Просвіта»,
Верховна Рада, Рада Міністрів); номени освіти, науки, виробництва (школа, академія,
підприємство); реалії транспорту, зв’язку; назви побутових закладів, яких немає в інших
країнах або які відрізняються своїм змістом (магазин, майстерня, базар); назви географічних об’єктів (діброва, яр, левада, ставок); номінації типових рослин, тварин, птахів,
комах, риб (рута-м’ята, віл, ворон, бджола, щука, жаба); вислови зі сфери сучасної
літератури, театру, кіно, музики, образотворчого мистецтва тощо (балада, ікона, вишивка); ономастика (власні імена людей, назви міст, сіл, річок, озер та ін.: Тарас, Леся, Київ,
Полтава, Дніпро, Дунай, Світязь) і под.
Осмислення ціннісного змісту подібних одиниць дозволяє наблизитися до розуміння
ставлення українців до світу й виявити експресивні «шматочки» смислів, подолати етнічні стереотипи, що ускладнюють культурний діалог. Робота з асоціативним словником дає
можливість виявити елементи фольклорні, класичні, інокультурні й субкультурні, систему
національної самосвідомості, національних оцінок і переваг, з іншого боку, і може служити
для визначення вектора автоматичних реакцій, які можна очікувати від українських співрозмовників, тобто є підготовчим етапом до ситуацій реальної комунікації.
Пареміологічні одиниці (фразеологічні звороти, прислів’я, приказки, загадки, кліше тощо) безпосередньо вводять у культуру. І завершальним етапом є аналіз класичних
текстів культури, що репрезентують концепт. В арсеналі засобів навчання велике місце
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займає декодування іконічних знаків, архітектурних культурних текстів, оскільки за їх
допомогою вирішуються як пізнавальні, так і виховні завдання. Саме такий підхід дозволяє ефективно осмислювати культуру як таку: навчає системно мислити; брати участь
у діалозі з культурами, відокремленими в часі і просторі; мислити й усвідомлювати себе
в гіпертексті сучасної культури, використовуючи попередні цінності, смисли, оскільки
саме вони пробуджують думку, створюють новий творчий досвід, що накопичується як в
аудиторній, так і в позааудиторній роботі.
Навчання за всіма програмами культурологічного циклу орієнтоване на сучасні
освітні технології та засоби навчання і, у першу чергу, − на отримання компетенцій,
створення умов для формування адекватної поведінки в іншому культурному просторі:
осмисленої, цілеспрямованої, відповідальної, самостійної, ініціативної поведінки студента, обізнаного в українській культури й забезпеченого необхідними способами дій.
Основним методом реалізації програми є діяльнісний метод, оскільки вживання в культуру відбувається через діяльність: мовну, комунікативну, поведінкову.
Працюючи в групі, іноземний студент може активно експериментувати з різними
стилями спілкування, освоювати й відпрацьовувати зовсім інші, не застосовані раніше
комунікативні вміння й навички, відчуваючи при цьому підтримку, комфорт і особистісну захищеність. При цьому він може не боятися зробити комунікативну помилку або
опинитися в ситуації комунікативної невдачі. З цього погляду, навчання культури й мови
за допомогою діяльнісного підходу слід розглядати як цілеспрямовану та інтенсивну підготовку до активної діяльності в соціумі. Крім того, використовується метод моделювання ситуацій, метод дебатів, метод рольової гри, інтерактивні та мультимедійні методи.
Модель поведінки, сформована рідною культурою іноземних студентів, іноді ускладнює
ефективне вивчення мови і входження в іншу культуру.
Розглядаючи особливості навчання іноземних студентів під час вивчення дисципліни «Основи української культури», треба зауважити, що викладання цього курсу має
бути адаптованим до навчального процесу з іноземцями. Маємо на увазі викладання
цієї дисципліни на доступному для них рівні. Помічено, що навіть найпростіші поняття
й факти викликають труднощі в іноземних студентів у сприйнятті та засвоєнні. Особливо це стосується власних назв: імен, географічних об’єктів, найменувань історичнокультурних цінностей.
Окрім того, варто визначити коло наукових питань, тем, фактів, які охоплює курс
«Основи української культури». Оскільки навчальним планом не передбачено вивчення
релігієзнавства та етики, що є складовими культури кожного народу, дисципліна «Основа української культури» покликана об’ єднати кілька дисциплін: власне історію, культуру, етику, релігієзнавство, краєзнавство.
Мовний бар’єр є дуже відчутним і викладачі зі свого боку змушені знаходити шляхи порозуміння з іноземними студентами. Викладачеві потрібно подавати матеріал на
доступному (у мовному плані) для студентів рівні, зокрема, треба надавати перевагу
використанню простих граматичних конструкцій, часто вживаної лексики, мінімальної
кількості часових форм.
Як слушно зазначають С. Бондаренко та О. Пилипишин [1], викладач обов’язково
повинен проводити паралелі між європейською культурою та культурами рідних країн
студентів-іноземців. Суттєво полегшує та покращує розуміння європейських культурних
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особливостей іноземними студентами можливість співставити їх із рідною культурою. Таку роботу доцільно проводити, використовуючи педагогічні інновації на зразок інтерактивних занять, «діалогу культур» з метою обміну інформацією. Дуже важливо тут спробувати знайти спільні риси в культурному надбанні України та рідних
країн студентів та наголосити на них, а також звернути увагу на відмінності, які могли
б проілюструвати самобутність кожної з культур. Такий метод роботи активізує увагу
студентів, спонукає їх до мисленнєвої діяльності, зіставлення та аналізу, підвищуючи
рівень уваги та запам’ятовування, полегшує розуміння історично-культурного матеріалу
з дисциплін гуманітарного циклу. Крім вище зазначених інтерактивних методів, у
навчальній роботі з іноземними студентами, особливу увагу приділяють групі наочних
методів. Обов’язковим супроводом навчальної роботи викладача є метод ілюстрації.
Обов’язковим є мультимедійний супровід лекції. У презентації подано не лише
ілюстративний матеріал, а й факти, дати, власні назви. Уся текстова інформація структурована і представлена здебільшого у вигляді таблиць, маркованих списків, що значно
полегшує сприйняття і засвоєння цієї інформації. Факти та події викладено тезами – простими, стверджувальними реченнями. Ще один наочний метод – метод демонстрації – також доцільно використовувати, викладаючи студентам-іноземцям курс «Європейська культура». «Метод демонстрації забезпечує сприйняття як зовнішніх форм (характеристик), так
і внутрішнього змісту не тільки в статиці, а й динаміці їх протікання, що дуже важливо для
розуміння учнями глибинної суті, законів, закономірностей і принципів їх дії та існування,
умов, що їх породжують», − зазначають В. Наумчик та Е. Савченко [4: 67].
Викладач демонструє зразки культурних досягнень: живопису, архітектурних
пам’яток (в умовах аудиторного навчання їх фото та відеозображення), зразків народно-ужиткового мистецтва, музичних творів (у цьому випадку може бути застосована не
зорова, а «слухова ілюстрація», що активізуватиме, крім зорової, також слухову пам’ять).
Доцільним у роботі з іноземними студентами стане використання методу екскурсії як
різновиду методу демонстрації.
Екскурсія як метод демонстрації забезпечує вивчення предметів, процесів,
технологій тих, що існують в реальності. Зокрема, вивчення європейської культури в
діахронічному аспекті може відбуватися в процесі ознайомлення з виставковими експонатами у краєзнавчому, художньому музеях. Відвідання музеїв, галереї, різноманітних
виставок стане корисним для сприйняття матеріалу, що стосується розвитку сучасної
культури та мистецтва регіону.
Усі стратегії культурного діалогу спрямовані на те, щоб включити студента в сучасні
професійні практики й форми життя, дати йому можливість бути в цих формах успішним. Дати можливість вирішувати реальні завдання, відчувати реальну відповідальність
і одночасно можливість грати, експериментувати з власною соціальною роллю, власним
статусом: КВК, турніри, вікторини, екскурсії; музейна практика, заочні подорожі перед
практикою або екскурсією; перегляд кінофільмів; тематичний вечір; читання та обговорення прочитаного з викладачами та українськими студентами; рольові ігри та театральна драматизація; розбір реальних сітуацій, промовляння та обґрунтування вибору
поведінки в конкретній ситуації; планування конкретних справ, розбір конфліктних ситуацій; участь у театральних постановках, виконання ролей або їх режисура, підготовка
до українських свят тощо.
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Навички здійснення та реалізації проектів набуваються іноземними студентами
в межах аудиторної та позааудиторної діяльності: поїздка до викладачів на дачу, виготовлення українських національних страв і святкування Масляної, фарбування яєць на
Великдень, організація позакласних заходів з української культури силами іноземних
студентів. Головним принципом організації діяльності є творчий характер розвитку учасників проекту. Людина як суб’єкт культури стає її творцем. Підтримка творчих потенцій
студентів надає можливість «окультурювати» їх.
Підсумовуючи, зазначимо, що навчання студентів-іноземців має відбуватися з урахуванням психолого-педагогічних особливостей адаптації цих студентів до нового середовища; у вивченні дисциплін гуманітарного циклу, передусім «Основи української
культури», мають бути враховані три основні аспекти: мовний, релігійний та культурний. Робота з іноземними студентами є надзвичайно актуальною та потребує оптимального використання педагогічних інновацій інтерактивного характеру з використанням
комп’ютерних і мультимедійних технічних засобів. Сучасний навчальний процес вимагає застосування інтерактивних методів як способу пізнання, здійснюваного в формах
спільної діяльності студентів, коли всі учасники освітнього процесу взаємодіють один з
одним, обмінюються інформацією, спільно вирішують проблеми, моделюють ситуації,
оцінюють дії одногрупників і свою власну поведінку, занурюються в реальну атмосферу
ділового співробітництва з вирішення проблем.
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
У ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛЕКСИКИ
У статті розглядається специфіка слів із культурологічною семантикою. Описано особливості відображення мовної картини світу в назві українського житла і в назвах, пов’язаних із цим поняттям. Пропонуються способи відпрацювання представленої
української лексики на заняттях зі студентами-іноземцями.
Ключові слова: культурологічний аспект, національно-культурний компонент, соціокультурна компетентність, українська лексика, українська мова як іноземна.
Останнім часом зʼявляються дослідження, що спрямовують викладача на навчання
міжкультурного спілкування й відображають зацікавлення студентів культурою, способом життя носіїв мови. Викладач прагне формувати у студентів уявлення про мову як
відображення соціокультурної реальності, національної та загальнолюдської. У понятті
міжкультурної комунікації закладено рівноправну культурну взаємодію представників
різноманітних лінгвокультурних спільнот з урахуванням їхньої своєрідності. Під час вивчення іноземної мови студент знайомиться з низкою екстралінгвістичних фактів. Уся
культурна інформація під час навчання є досить важливою, оскільки культура відображає життя у всіх його виявах.
Кожне заняття з іноземної мови – це перехрестя культур, це практика міжкультурної
комунікації, бо кожне іноземне слово відображає іноземний світ та іноземну культуру.
Значення слів і правила граматики є недостатніми для того, щоб активно користуватися
мовою як засобом спілкування. Необхідно знати якомога глибше світ іноземної мови.
Культурологічний аспект є невідʼємною частиною навчання української мови як іноземної. Він присутній у всіх галузях навчання, передусім, у навчанні лексики та фразеології, практичної фонетики, граматики, стилістики; відзначається особливими методичними принципами й виразною комунікативною спрямованістю. Особливу увагу під
час навчання слід звернути на лексичний склад. Конфлікт культур виявляється на різних
мовних рівнях, але найбільш показовим він є в лексиці, оскільки саме мовні засоби надають можливість увійти до реального світу, у позамовну реальність. Лексичні засоби
можуть ускладнювати процес комунікації внаслідок відсутності або недостатності культурологічних фонових знань.
Звʼязок історії та культури народу з мовою особливо яскраво виявляється на фразеологічному рівні. Більшість приказок і прислівʼїв відображають специфічні національні
риси, оскільки мають витоки з історії народу, його побуту, звичаїв і традицій.
Лінгвокраїнознавчу теорію слова, як відомо, у російському мовознавстві створили
й активно опрацьовували у 80-ті рр. ХХ ст. Є. Верещагін, В. Костомаров, А. Брагіна
та інші дослідники. В україністиці про одиниці з національно-культурною семантикою насамперед ішлося в зіставному мовознавстві (Л. Бублейник, Л. Дяченко) й у
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перекладознавстві (Р. Зорівчак), а в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. – в етнолінгвістиці
(В. Жайворонок, С. Єрмоленко). Г. Онкович обґрунтувала опрацювання мовних засобів
у складі лінгвоукраїнознавства. У методиці викладання української мови в навчальних
закладах сформувалися українознавча, соціокультурна лінії. Попри значні набутки, ще
не здійснено комплексного наукового аналізу лексики української мови з національнокультурним змістом, не укладено словників, у яких би були представлені всі тематичні
групи цих одиниць. Мовні засоби, що відображають етнічну картину світу українців,
мають бути належно відбиті в підручниках і посібниках з української мови як іноземної
на всіх етапах її вивчення, їх потрібно використовувати в різних формах роботи на заняттях і в позааудиторних заходах. Мета нашої статті – розглянути специфіку слів із
культурологічною семантикою, повʼязаних із українським помешканням, і запропонувати способи їх опрацювання на заняттях зі студентами-іноземцями.
Під час навчання української мови як іноземної, на нашу думку, з метою набуття
студентами соціокультурної компетентності та з метою кращого оволодіння українською мовою, крім граматичного змісту, у підручниках є необхідними культурологічні
відомості. Так, наприклад, інформацію такого типу в підручниках з української мови як
іноземної можна організувати за темами: «Географія України», «Мандрівка Україною»,
«Культурне минуле й культурна сучасність України», «Українська природа та її художнє відображення в літературних творах», «Традиції та звичаї українського народу»,
«Театральне життя України», «Рідна домівка українця» та ін. Можна широко використовувати журнали та спеціальну періодику. Використання на практичних заняттях
автентичних текстових матеріалів з української преси дозволяє познайомити студентів із
культурою, традиціями та звичаями, а також із подіями, що відбуваються в суспільстві,
особливостями менталітету й життя українців. Будь-яка мова є не тільки знаряддям, але
й путівником в оточуючому світі. Засвоєння нової мови й культури становить засвоєння
нового образу світу й реальності. Оволодіти іншою мовою значить оволодіти повноцінними засобами спілкування, зокрема, з носіями цієї мови й культури.
У нашому дослідженні ми розглянемо тематичну групу лексики, повʼязану з українським традиційним помешканням. Ця лексика надає можливість зрозуміти культурне пізнання українців. Поява поняття «помешкання-хата» є свідченням усвідомлення
людиною того, що вона є свідомою істотою природи. Хата – це фортеця, батьківщина, «маленька держава», місток, що зʼєднує людину з природою. Хата є помешканням,
що обʼєднує за соціальносімейними ознаками членів родини, а удосконалення способів
будови хати говорить про розвиток людського потенціалу. Будівництво хати дозволяє
людині зрозуміти сенс простору між всесвітом і нею, тобто дозволяє припустити, що
хата є організованою частиною всесвіту, і що простір поза хатою належить до інших закономірностей. Хата відображає матеріальний світ українця, повʼязує людину зі світом;
містить етнокультурну семантику. «Хата є елементом усіх форм сучасної духовності, одним із провідних втілень української національної ментальності. У ході формування свідомості хата виступала спочатку як синкретичне уявлення, символ, далі як образ і знак,
нарешті, особливо впродовж останнього століття, − як ідея, моральна засада, естетичний
критерій, світоглядна категорія» [1].
Н. Пашкова на ґрунті порівняльно-історичного аналізу довела, що хата є українським архетиповим культурним символом [2]. Дослідниця зазначила, що найтісніше
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український концепт хата пов’язаний із просторовими асоціаціями концептів родина, батьківщина, життя, особистість. Звідси його архетиповість. Українська нація
споконвіку є селянською, землеробською. В українських селах здавна стояли хати, а не
доми. Безпритульного називали безхатьком, безхатченком. За традицією українці у своїх
формулах ввічливості продовжують говорити “Вітаємо в нашій хаті”, “Добрий вечір
вашій хаті”, незважаючи на те, що часто ці слова вимовляються в міських квартирах у
багатоповерхових будинках. Хата для українця – не просто місце проживання, житло, а
центр його Всесвіту, початок і кінець життєвого простору, його alter ego [2: 126].
Українська хата − збірна назва різних типів хат, поширених на території України.
Українське національне житло створювалося українцями протягом століть шляхом безперервного вдосконалення прийомів і форм, які відповідали умовам життя, побуту й естетичним уподобанням народу. В архітектурі української хати відбилося все тисячолітнє
багатство народних традицій, символів, звичаїв та обрядів.
У хаті втілювався весь життєвий простір і світоглядний космос українця: увесь світ
поділяється на три частини (земну, підземну і небесну сфери), а хата відображає ці сфери буття: стеля — небесний духовний світ (сволок із сакральними знаками, божниця у
кутку); стіни, вікна, двері — символи земного сучасного реального життя й спілкування
з іншими людьми; нижній ярус — підлога, низ спини з підпіччям і лавами, поріг уявлялися як межа земного й підземного світів. Недаремно в народі кажуть: «Моя хата небом
крита, землею підбита, вітром загороджена». Оздоблення хати як зовні, так і всередині мало не тільки естетичне значення, але й виконувало певні інформативні та магічні
функції. Наприклад, обведення побіленої хати кольоровою фарбою внизу має ті ж властивості, що й замкнене коло — оберігати від злих духів та різних напастей всю родину.
У народі вірили, що оселя — це живий організм. Він може як допомагати своїм господарям, так і шкодити, негативно впливати на їхнє життя. Тому здавна велику увагу
приділяли вибору місця для нової хати. Брали до уваги багато чинників: віддаленість
житла від вулиці, розташування хати у відповідності до сторін світу тощо. Це був один із
найважливіших у всій Україні (крім Півдня) обрядів, пов’язаних із житлом.
Для нового житла намагалися знайти таке місце, яке б задовольняло цілу низку вимог, зокрема: город із хатою та господарськими спорудами повинен виходити до річки,
ставка, на долину; місце, за можливості, повинно бути або на цілині, де земля «спокійна», або на горбку, де немає вологи, або там, де не ростуть дерева й де охоче лягає худоба,
або де знаходили сліди собаки чи кішки, або там, де вранці не буває роси, або де можна
вдало розмістити господарські споруди тощо.
Забобонів було значно більше. Не можна було будувати: нову хату, за розмірами меншу від старої, щоб не зменшилась сім’я; на садибі родини, у якій були п’яниці, злодії
тощо; там, де часто хворіли, або там, де були сварки та розлучення; на стежках, дорогах
і корчах; на камінні та болотах; там, де був хлів чи стайня; там, де скупчувалась дощова
вода; там, де була хата, яка згоріла від удару блискавки, тощо.
Стільки всього про традиційну українську хату відомо, стільки наукових та етнографічних праць написано, але все ж лишається багато невідомих широкому загалу знань та
фактів про житло українців. Хата – не просто дім, у якому мешкала родина, це окремий
всесвіт, де народжувалися, росли, закохувалися, одружувалися, господарювали та помирали. Для українців побудувати дім означало не лише залити фундамент та викласти
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стіни, а й створити місце для родового гнізда, народити, виростити та виховати в ньому
дітей добрими, працьовитими та віруючими.
Наші пращури були переконані, що хата подібна до символу дерева життя та містить ті самі риси, наприклад, призьба та підмурок символізували корені цього самого
дерева, стіни відповідно – стовбур, а дах верхівку-крону. Можливо саме з цих міркувань
з’явилася традиція підводити призьбу чорною фарбою чи смолою, підкреслюючи тим самим межу між потойбічним світом та світом живих, який уособлювався білими стінами.
Новозбудована хата ставала повноцінним житлом лише після розпису її стін. Така
особливість зумовлювалася віруваннями в надприродні, демонічні та лихі сили, які насилають всілякі лиха, хвороби, засухи, повені та інші неприємності й переконаннями, що
яскраві візерунки зможуть відволікти та заплутати нечисту силу та відвести тим самим
її від людей.
Ще однією традиційною рисою в оздобленні українського житла й доказом певних
містичних переконань предків є звичай обводити червоною смугою всі стіни трохи вище
підлоги. Така безперервна смуга слугувала захистом від проникнення в домівку лихих
сил, на зразок магічного кола, що неодноразово описувався в українській літературі, зокрема в романі М.В. Гоголя «Вій».
З давніх-давен повелося вважати найважливішим та найсвятішим місцем в будинку
саме покуття. Тут завжди вішали вишиті рушники, писанки та інші важливі атрибути в
обрядових дійствах. Із прийняттям християнської віри саме на покутті почали розміщувати домашній іконостас, оздоблюючи ікони тими самими вишитими рушниками, які
слугували доказам поваги та важливості віри в Бога.
Усі найважливіші події в родині відбувалися саме біля покуття, й заручини та благословення молодих, й весільний посад молодих, й перша купіль новонародженого члена
родини й прощання з покійним. На покутті, або в Червоному кутку (так інколи називають покуття), за іконами зберігали освячені реліквії, вербову гілку з Вербної неділі,
шматочок паски з Великодня, свячену воду, громничу свічку та інші. На Різдво саме під
образами ставився Дідух.
Поріг у традиціях українського народу також має велике значення: із ним пов’язана
низка різноманітних вірувань та звичаїв. З давніх-давен поріг вважається місцем, де перебувають предки. Це вірування пов’язане з первісним звичаєм – ховати померлих в хаті
під порогом. Із цих переконань пішла низка обрядів та звичаїв, пов’язаних із порогом та
покликаних висловити повагу до предків та заручитися їхньою підтримкою. На Гуцульщині наречені, йдучи до церкви на вінчання, «віддавали честь» пращурам гільцем, топірцями або палицями, а в деяких регіонах спостерігається традиція застеляти поріг вовняним килимом. Переступати поріг молодята повинні обов’язково правою ногою. Також із
цими переконаннями пов’язана традиція переносити наречену через поріг хати нареченого, аби не потривожити духів предків, щоб вони не наробили лиха молодій господині.
Під час проведення похоронного обряду також збереглася традиція тричі стукнути
домовиною об поріг, коли виносять мерця в останню путь, що символізує прощання із
земним домом та родичами.
Цікаво, але всі ми звикли від дідів-прадідів підмітати оселю від порога до покуття, й
ніхто практично не задумується, чому саме так. Пояснення такого звичаю доволі просте:
підмітати так треба, аби добро та талан йшли в хату, а не з хати.
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Підкова над порогом має роль оберега та талісмана на вдачу та добробут. Ця традиція
повелася з тих часів, коли коні відігравали важливу роль у житті людей, коли вони виступали головною ознакою заможності та значущості в суспільстві. Саме тоді, даруючи
підкову, бажали успіху, достатку, щастя та вдачі.
Сама назва «стіл» тісно пов’язана з поняттям «стелити», тобто ставити страви на
щось простелене. Це поняття пішло з давніх часів, коли слов’яни споживали їжу з землі,
розклавши її на тканині чи підклавши дошку.
Піч у сучасних оселях зустріти можна все рідше та рідше. Проте на протязі багатьох
століть піч була мало чи не центральним елементом в домівці. Сама назва та значення
слова «піч» загальна для всіх слов’янських народів, є похідною від слова печера. Будинок починав вважатися житлом лише після того, як у печі спалахував вогонь. До прийняття християнства саме піч була центром оселі, найголовнішим місцем, із прийняттям
християнської віри деякі функції «вогнище» передало покуттю, але все ж відігравало не
менш важливу роль в житті та віруваннях українців.
Біля печі збиралися порадитися, послухати розповіді, провести певні обрядові дії.
Під час сватання старости та наречений намагалися триматися якомога ближче до печі
та потай відколупати від неї шматок обмазки чи цеглини, покласти до кишені − це було
доброю прикметою, що сватання пройде успішно. Звичай дівчині колупати піч під час
сватання відображав засоромлення дівчини та намагання знайти захист. У деяких регіонах дівчина ховалася на печі і сходила звідти лише у випадку згоди на шлюб.
Після похорон було прийнято потриматися за піч, щоб не боятися покійника та очиститися. Також вважалося, що домовий теж мав своє власне місце на печі; аби не розгнівати його, не можна було в хаті лихословити. Це знайшло своє відображення в народних
прислів’ях та приказках: «І сказав би, так піч у хаті!». Вогонь в печі вважався священним, господині оберігали його та ставилися з повагою. В піч не можна кидати нічого
нечистого, плювати чи бавитися з ним.
Українська хата уособлювала світогляд та переконання наших предків. Вона була не
просто місцем, де жили люди, це був родинний осередок, особливий мікросвіт зі своїми
особливостями та сформованими традиціями, звичаями та правилами. Із хатою в народі
було повʼязано чимало прислівʼїв і приказок: «Нова хатка – нова гадка», «Не взявшись
за сокиру, хати не зробиш», «Хату руки держать», «І собака зимою про хату думає»,
«Хата чужая як свекруха лихая», «У своїй хаті й кутки помагають», «Не гарна хата
кутами, а гарна пирогами», «Своя хата – своя правда, своя стріха – своя втіха»; «Де
багато господинь, там хата неметена».
Отже, одним із провідних утілень української ментальності, елементом усіх форм
сучасної духовності є хата. Етнографічний опис української типової хати, деталей хатнього побуту можна здійснити за допомогою таких лексем: мисник, жердка, скриня,
лави, образи; назви частин хати – клуня, покої, комора, сіни, світлиця, кухня, комірчина,
закапелок. Важливим є розкриття символічного значення для української родини певних
реалій. Наприклад, світлиця – це чиста, світла, парадна кімната в будинку. Уся родина збиралася разом за столом у цій кімнаті; світлиця зближувала, об’єднувала родичів.
Скриня – це зв’язок і пам’ять поколінь. Образи символізують духовність, релігійність,
наслідування Божих заповідей. Рушник призначений не тільки для витирання тіла, посуду, а і для оздоблення житла; його використовують в українських обрядах.
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Із найменуваннями з культурологічним компонентом студенти ознайомлюються під
час читання спеціально дібраних текстів, завдань, діалогів, створення комунікативних
ситуацій, виконання рольових ігор. Вивчення цієї лексики необхідно продовжити у
процесі поглиблення знань про українську мову та культуру. На перспективу авторам
підручників української мови для іноземців варто приділяти більшу увагу текстам і завданням, що містять одиниці з національно-культурною семантикою. Також потрібно
підготувати комплексний лінгвокраїнознавчий словник для іноземних студентів, в якому
були б представлені усі тематичні групи найменувань. Проблема відбору, класифікації
та подальшого використання в підручниках, на заняттях з української мови як іноземної
лексики з національно-культурним компонентом є досить важливою та актуальною.
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В ПРЕПОДАВАНИИ УКРАИНСКОЙ ЛЕКСИКИ
В статье рассматривается специфика слов с культурологической семантикой. Описаны особенности отображения языковой картины мира в названии украинского жилища и в названиях, связанных с этим понятием. Предлагаются способы отработки
представленной украинской лексики на занятиях со студентами-иностранцами.
Ключевые слова: культурологический аспект, национально-культурный компонент,
социокультурная компетентность, украинская лексика, украинский язык как иностранный.
Selina I.L., Senior Lecturer
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CULTURAL ASPECT IN THE TEACHING OF UKRAINIAN VOCABULARY
The article deals with the specificity of words with cultural semantics. The features of
displaying the language picture of the world in the name of the Ukrainian home and in the
names associated with this concept are described. The ways of practicing the presented
Ukrainian vocabulary in the classroom with foreign students are proposed.
Key words: cultural aspect, national and cultural component, sociocultural competence,
Ukrainian vocabulary, Ukrainian as a foreign language.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ
ЗА ДОПОМОГОЮ ПРАКТИКУМІВ
У статті проаналізовано рівень мовної культури майбутніх фахівців у процесі
здобуття вищої освіти. Обґрунтовано основні умови підвищення рівня мовної культури майбутніх фахівців за допомогою практикумів. Зазначено, що мовна культура
вважається необхідною умовою успішної соціалізації і професійної освіти майбутніх
фахівців. Проаналізовано особливості процесу формування мовних навичок.
У статті також розглянуто новий підхід до розробки тренінгу з мовної культури. Сформульовано аспекти професійної мовної підготовки, а також подаються шляхи
удосконалення проведення практикумів.
Ключові слова: мова, практикум, культура спілкування, мовна компетенція, норми
літературної мови, тренінг, мовна культура.
Проблема та актуальність дослідження зумовлена необхідністю забезпечення ефективного впливу мовної культури на розвиток особистості в системі вищої професійної
освіти. Метою статті є розгляд діяльності сучасного фахівця, яка пов’язана не тільки
професійними навичками, але й навичками збагачення словникового запасу, володінням
нормами етикету, культурою спілкування. Тобто, майбутні інженери повинні оволодіти
такими компетенціями: сприймати та узагальнювати отриману інформацію; ставити
мету та шляхи її досягнення; вміти зрозуміло та аргументовано будувати своє усне та
писемне мовлення; готовністю до кооперації з колегами, роботі в колективі; готовністю
до самостійної, індивідуальної роботи, прийняття рішень в рамках своєї професійної
компетенції; здатністю і готовністю до практичного аналізу логіки різного роду
міркувань, до публічних виступів, аргументації, ведення дискусії і полеміки [2, с. 25].
Починаючи з XX ст. інтерес до проблем розвитку особистості виходить на перший план, увагу до людських цінностей активізували дослідження що були пов’язані
з мовою таких відомих науковців: М. Бубера, М. Кагана, Б. Ананьєва, Л. Виготського,
О. Леонтьєва, А. Петровського, які зазначали про вагоме значення високого володіння
мовою для особистісного розвитку та самореалізації у суспільстві.
На думку C. Донченка, найкращими методами активного навчання для студентів є
практикуми (тренінги) [3, с.46]. Завдання дослідження – проаналізувати використання
практикумів у формуванні мовної культури, оскільки за останні п’ять років практикуми
почали використовувати майже в усіх сферах суспільного життя, тому що вони допомагають набути нові уміння та навички.
© Сидоренко Л.М., Тільняк Н.В., 2019
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Історію виникнення тренінгів можна віднести до періоду діяльності відомого психолога Курта Левіна. У 1946 році Курт Левін разом з колегами заснували перші групи
спрямовані на підвищення компетентності у спілкуванні. Головною метою практикумів
було практичне застосування сформованих раніше вмінь і навичок, узагальнення й систематизація теоретичних знань тощо. Проводили їх у такій послідовності:
повідомлення теми, мети і завдання; актуалізація опорних знань, навичок і вмінь; мотивування навчальної діяльності; обговорення й теоретична інтерпретація отриманих
результатів [1, с.115].
Об’єктом дослідження є практикум (тренінг), як вид активного навчання, який має
такі риси:
групова робота;
допомога учасникам групи;
застосування активних методів групової роботи;
вільне спілкування між учасниками, клімат психологічної безпеки.
Основними методами роботи можуть бути такі [8, с.36]:
1) Моделювання практичних ситуацій. Таке моделювання дає можливість учаснику
тренінгу побачити свої плюси та мінуси, а спостерігачі вчаться аналізувати.
2) Ігровий метод (ситуативно-рольові, дидактичні, творчі, імітаційні, ділові ігри).
Ігри застосовують для діагностики труднощів у спілкуванні і психологічних проблем
учасників тренінгу.
3) Групова дискусія – це спільне обговорення спірних питань, позицій і стратегій
поведінки учасників. Цей метод дає учасникам можливість побачити проблему з різних
сторін, пережити різні ситуації спілкування всередині групи, самостійно відповісти на
поставлені ними питання, прийти до якогось рішення.
За короткий час практикуми дають можливість отримати такі результати, які складають інженерну професійну компетентність - високу культуру професійного спілкування.
Професійне спілкування – це контакти між людьми, система складних комунікативних
стосунків, спрямованих на ефективне вирішення завдань, що реалізуються за допомогою
різних комунікативних засобів [7, с.45].
Спілкування і культура у своєму розвитку знаходяться в діалектній єдності і постійно
взаємодіють через опосередковану діяльність особистості. Спілкування пронизує всю
культуру, виконуючи подвійну функцію: 1) культурну цінність представляє сам досвід
спілкування; 2) це специфічний спосіб трансляції соціального досвіду [7, с.49]
Культура спілкування особистості – якісний рівень форм, засобів і способів
спілкування, це якісний рівень форм і способів взаємодії людини з іншими людьми, що є
результатом, з одного боку, соціалізації, а з іншого – саморозвитку особистості.
Професійну компетентність інженера можна уявити як якісну характеристику
особистості інженера, яка включає систему науково-теоретичних знань, в тому числі
спеціальних знань в галузі інженерії, професійних умінь і навичок, досвіду, наявність
стійкої потреби в тому, щоб бути компетентним інженером, зацікавлення до професійної
компетентності свого профілю [9, с. 102].
Інженер повинен володіти не тільки базовими професійними знаннями і вміннями,
а й ціннісними орієнтаціями спеціаліста, мотивацією його діяльності, стилем взаємин
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з людьми, з якими він працює, його загальною культурою, здатністю до розвитку свого
творчого потенціалу [6, с.10].
На практикумах студенти вчаться ефективної комунікації на різних рівнях.
Комунікативний досвід накопичується на основі безпосередньої участі в спілкуванні з
іншими людьми. Але ділове спілкування дуже відрізняється від побутового – в першу
чергу тим, що воно спрямоване на певний результат, який в кінцевому підсумку повинен
вилитися в фінансову вигоду.
Донедавна процес навчання ділового спілкування носив стихійний («природний»)
характер. Але при такому стихійному процесі навчання навички спілкування можуть набувати форми, що не приводять до підвищення ефективності. Тому сучасні освітні програми обов’язково включають гуманітарні дисципліни, які інформують про способи і методи ефективних комунікацій (наприклад, соціальна психологія, українська мова і культура мови, культура мовлення і ділове спілкування і т.п.). Практика показує, що найбільш
результативним засобом формування комунікативних умінь в умовах реального ділового
спілкування є груповий практикум (тренінг). Він не замінює природного досвіду іншим,
але організовує і коригує його більш ефективним способом [4, с.167; 5,с 67].
Наше завдання – сформувати у майбутніх інженерів необхідні комунікативні
компетенції. Студенти 1 курсу не мають досвіду професійного спілкування. Але слід зазначити, що весь курс навчання студентів різних рівнів (ступенів) навчання складається
з дисциплін фундаментального, гуманітарного, практичного і профілюючого
(спеціального) циклів навчання. При вивченні питання формування професійної
компетентності в умовах ВНЗ для різних форм навчання студентів, одним з визначальних критеріїв повинна бути активність, яка згодом переросте в виробничу ініціативність,
можливість і бажання розвивати виробництво, технології і свої професійні навички [8,
с.35].
Сьогодні гостро відчувається потреба у розробці нової інтегративної теорії розвитку професійної компетентності і теорії професіоналізму майбутніх інженерів, оскільки
безліч факторів впливають на формування культури професійного спілкування. Наприклад, сама діяльність, її соціальний характер і психологічний досвід студента, будь-яка
індивідуальна діяльність має початок, етап вдосконалення і перетворення в налагоджену,
відпрацьовану діяльність, коли людину можуть оцінити як досвідченого, який знає свою
справу фахівця.
Ми хочемо звернути увагу на той рівень інженерної освіти, де професійна культура
спілкування визначається поняттям інженерна компетентність і який повинен бути забезпечений педагогічною системою професійної освіти.
Отже, за допомогою тренінгу, як нової форми і методу професійної інженерної
освіти можливе формування високого рівня культури професійного спілкування.
Майбутні інженери мають серйозні труднощі у сфері комунікативної взаємодії. Практикуми, будуть могутнім засобом і фактором формування комунікативної культури
професійного спілкування, дадуть можливість на заняттях дисциплін гуманітарного циклу («Українська мова і культура мови», «Культура мови і ділове спілкування») сформувати необхідні професійні вміння та навички, перераховані вище.
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В статье проанализирован уровень языковой культуры будущих специалистов в процессе получения высшего образования. Обоснованы основные условия повышения уровня языковой культуры будущих специалистов с помощью практикумов. Отмечено, что
языковая культура считается необходимым условием успешной социализации и профессионального образования будущих специалистов. Проанализированы особенности процесса формирования речевых навыков.
В статье также рассматривается новый подход к разработке тренинга речевой
культуры. Сформулировані аспекты профессиональной языковой подготовки, а также
подаются пути совершенствования проведения практикумов.
Ключевые слова: язык, практикум, культура общения, речевая компетенция, нормы
литературного языка, тренинг, языковая культура.
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FEATURES OF FORMATION OF SPEECH CULTURE OF
STUDENTS BY MEANS OF WORKSHOPS
The article analyzes the level of language culture of future specialists in the process of
obtaining higher education. The main conditions for raising the level of language culture of
future specialists with the help of workshops are substantiated. It is noted that language culture
is considered a necessary condition for the successful socialization and professional education
of future specialists. The features of the process of formation of speech skills are analyzed.
The article also discusses a new approach to developing training with speech culture. The
aspects of vocational language training were formulated and ways to improve the conduct of
the workshops have been given.
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ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В СИСТЕМЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Статья посвящена проблеме использования технологий электронного обучения
иностранным языкам взрослых. Рассматривается роль данных технологий в формировании межкультурной компетенции, а также в повышении мотивации изучения иностранных языков.
Ключевые слова: технологии электронного обучения, обучение взрослых, коммуникативная компетенция, межкультурная компетенция.
Коммуникативной подход в обучении иностранным языкам имеет целью, как показывает само название, научить общаться на иностранном языке. Расширение Европы
имело ряд последствий: новый подход к языковым потребностям, непрерывное обучение взрослых иностранным языкам и т.п. Чтобы облегчить европейскую интеграцию и
подтолкнуть взрослых к изучению иностранных языков исходя из новых социальных и
профессиональных потребностей Советом Европы в 1972 г. была создана группа экспертов. Эксперты разработали языковой минимум без которого невозможно обойтись
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в социальной и профессиональной жизни в другой стране (Threshold Level English, Un
niveau-seuil pour le français). Для каждого языка были разработаны так называемые акты
коммуникации, серия возможных высказываний, которые покрывают ряд коммуникативных ситуаций. Также была разработана типология категорий потенциальнoй публики и
социальных областей использования языка, что нашло свое отражение в различных программах и возможности выбора материалов для обучения иностранному языку.
Основной целью обучения, как уже отмечалось, является формирование так называемой коммуникативной компетенции, которая включает четыре составляющие:
- лингвистическая составляющая, которая включает знание правил и структур (грамматических, фонологических, словаря) изучаемого языка;
- социолингвистическая составляющая, которая предполагает знание социокультурных правил использования языка;
- дискурсивная составляющая, которая обеспечивает связь различных типов дискурса в зависимости от параметров коммуникативной ситуации;
- стратегическая составляющая, которая заключается в способности использования
вербальных и невербальных стратегий, чтобы компенсировать «пробелы» в коммуникации. Такая компенсация основывается либо на лингвистической компетенции, либо на
социолингвистической. Неотъемлемой частью коммуникативной компетенции является
межкультурная компетенция, которая подразумевает знание и понимание культуры не
только своей страны, но и страны изучаемого языка. Иначе говоря, умение общаться
на языке не сводится к простому знанию этого языка. Необходимо уметь приспосабливать языковые высказывания к ситуации общения (социальный статус собеседников, их
возраст, место и т.п.) и к цели сообщения (спросить информацию, дать распоряжение,
объяснить дорогу и т.п.). Обучающиеся должны употреблять языковые формы таким
образом, чтобы быть понятым собеседником. С точки зрения понимания, они должны
правильно определить и интерпретировать отношение и поведение своего собеседника,
включая жесты, упомянутые им исторические и культурные реалии страны. Как правило, взрослые обучающиеся так или иначе знакомы с историей и современными реалиями
стран, язык которых они изучают. Иногда именно эти знания являются мотивацией к
изучению иностранного языка наряду с профессиональной необходимостью. Эти знания
являются, с одной стороны, положительным фактором, облегчая процесс обучения. С
другой стороны, это может осложнить процесс обучения, так как обучающему необходимо найти материал с элементами новизны, чтобы он был интересен и привлекателен
для взрослой аудитории. Занятия должны строиться таким образом, чтобы взрослый
обучающийся мог использовать уже имеющийся запас знаний и одновременно узнать
что-либо новое. Для реализации этих целей неоценимую роль играет применение технологий электронного обучения иностранным языкам. Использование данных технологий
обусловливает постановку новых задач, смещение акцентов в сторону так называемого
смешенного (комбинированного, гибридного) обучения. Одним из положительных факторов использования технологий электронного обучения является то, что они позволяют
поддерживать мотивацию при обучении, так как заинтересовать – это одно, а поддерживать интерес – это совершенно другое. Также отмечается, что применение технологий
электронного обучения привносит элемент игры, момент развлечения, но, как считают
многие исследователи, не стоит увлекаться геймитизацией, так как процесс обучения
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требует немало усилий со стороны обучающихся и обучающих. Внедрение и использование технологий электронного обучения сопряжено с рядом проблем как, например,
нехватка опыта в области использования информационных технологий, а также нежелание или неготовность обучающих к нововведениям. Проблемой для обучающих является
также выбор технологии, что, как известно, зависит от той цели, которую необходимо
достигнуть на занятиях. Эффективность той или иной технологии зависит от профессиональной компетенции обучающих, от умения включать ту или иную технологию в учебный процесс. Необходимо принимать во внимание соответствие выбранного средства
поставленной задаче при обучении иностранному языку, уровень знаний обучающихся.
К технологиям электронного обучения относятся следующие средства синхронной
или асинхронной коммуникации, используемые для оптимизации учебной деятельности: электронные копии печатных изданий, электронные интерактивные учебники,
мультимедиа-презентации учебного материала, системы компьютерного тестирования,
обзорные лекции на аудио- и видеоносителях, компьютерные тренажеры, виртуальные
лаборатории, интеллектуальные обучающие системы, технологии подкастинга, форумов, сайтов, блогов, сотовые телефоны, электронная почта и т.п.
Рассмотрим некоторые из технологий. На сотовые телефоны обучающиеся могут
устанавливать различные приложения (словари, переводчики, энциклопедии и т.д.). Эти
приложения используются на занятиях, чтобы найти неизвестное слово, информацию,
ответить на вопросы, записать диалоги или монологи на диктофон.
Дискуссионный электронный форум – это место асинхронного обмена между членами более или менее многочисленной группы. Модератор выбирает тему для дискуссии.
Участники группы публикуют сообщения и отвечают на публикации других участников,
что создает нить дискуссии. В форуме сообщения могут быть представлены хронологически, т.е. сообщения следуют друг за другом, или иерархически, то есть сообщения
являются ответом на предыдущее сообщение.
Еще одной возможностью виртуального общения являются блоги. Согласно Википедии блог (англ. Blog, от web log) – это интернет-журнал событий, интернет-дневник,
основное содержимое которого – регулярно добавляемые записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа. Фактически это развитие сетевого эпистолярного жанра, сопровождаемого авторскими фото или видеоматериалами. Как правило, они размещаются в обратном хронологическом порядке (последняя запись сверху). Интернет принято
называть блогосферой. При обучении иностранным языкам веблог может быть создан
обучающим для определенной группы. Хорошо зная своих обучающихся, обучающий
может размещать там материал, который интересен именно для них. Блог может быть
также создан и обучающимися для обмена информации, для публикации дополнительного материала. Такой блог интерактивен, так как обучающиеся могут через блог общаться,
а именно: обсуждать прочитанные материал, оставлять свои комментарии, предложения, практиковать письменную речь и т.д. Веблог отражает интересы обучающихся, их
мнения по прочитанному тексту, понимание, что помогает обучающему организовать
дальнейшую деятельность по изучению иностранного языка на занятиях. Пользователи
блогов отмечают их преимущества по сравнению с классическими вебстраницами, их
гибкость, возможности использования, размещения материалов. Также отмечается, что
рубрика «комментарии» представляет дополнительное преимущество использования
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блогов в образовательных целях, так как способствует реальному общению, обмену мнений между обучающимися в живом контексте.
Не менее интересным представляется использование инстаграмма в учебных целях.
Анализ опыта применения инстаграмма показывает, что его можно использовать поразному: объяснить правила грамматики, уточнить значение того или иного выражения,
работать над произношением и т.д. Все зависит от креативности обучающего, от уровня
и интересов группы.
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ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ
МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
Стаття присвячена використанню технологій електронного навчання іноземним
мовам дорослих. Дані технології сприяють формуванню міжкультурної компетенції, а
також підвищують мотивацію навчання іноземним мовам.
Ключові слова: технології електронного навчання, навчання дорослих, комунікативна
компетенція, міжкультурна компетенція.
175

Popko T., PhD, docent
Minsk State Linguistic University, Belarus
E-LEARNING TECHNOLOGIES IN THE FORMATION PROCESS OF
INTERCULTURAL COMPETENCE IN THE SYSTEM OF LIFELONG
EDUCATION
The article deals with the use of e-learning technologies in the process of adult foreign
language learning. The article describes the role of these technologies in the formation of intercultural competence and the increase of motivation to learn foreign languages.
Keywords: e-learning technologies, lifelong education, communicative competence, intercultural competence.

УДК 811.111’374:81’25
Малишева А.В., викл.
Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, Київ, Україна
ПРЕЦЕДЕНТНІ ІМЕНА СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО
МЕДІАДИСКУРСУ США ТА СПОСОБИ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ
УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
Статтю присвячено дослідженню прецедентних імен англомовного медіадискурсу
США. Такі одиниці перекладаються українською мовою шляхом транскодування.
Прецедентні імена, що позначають американські реалії, можуть перекладатися також за допомогою лексичної трансформації додавання.
Ключові слова: прецедентне ім’я, англомовний медіадискурс США, спосіб перекладу, транскодування, лексична трансформація додавання.
У сучасний період глобалізації міжкультурна комунікація набуває все більшого значення. Переклад національно-специфічних мовних одиниць (МО), зокрема, прецедентних імен – це шлях до знайомства з іншомовними культурами, є джерелом розповсюдження людського досвіду, спостережень, а їх мета – донести цей досвід в образній
формі до читача або співрозмовника. Оскільки навколишній світ може сприйматися і
осмислюватися носіями різних мов по-різному, важливо саме в цьому напрямі проводити порівняльні дослідження задля встановлення універсальних і національно-специфічних понять та відповідних МО.
Ю.М. Караулов ввів поняття прецедентності у науковий обіг, запропонував термін
«прецедентний текст» (ПТ), визначив критерії прецедентності [7] та зазначив, що «під
прецедентним текстом розуміється будь-яке значне явище певної національної культури,
яке відоме абсолютній більшості її носіїв і посилання, апелювання до якого відносно
часто здійснюються в мовленні носіїв, яке є зрозумілими, легко декодуються адресатом мовлення» [6, с.155]. ПТ можуть вважатися художні, біблійні тексти, публіцистичні
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твори, а також різні види усної народної творчості (казки, легенди, притчі, анекдоти
тощо). Слідом за поняттям ПТ з’явилося поняття «прецедентний феномен» (ПФ). Хоча
більшість ПФ походить з художньої літератури, в наш час особливу роль в утворенні
нових ПФ відіграють медіатексти. До ПФ відносять прецедентні висловлення (ПВ), прецедентні ситуації (ПС) та прецедентні імена (ПІ) [1].
Англомовні ПІ, що використовуються у тих чи інших типах дискурсу неодноразово
потрапляли до уваги дослідників [3; 4; 9; 10], проте ще й дотепер не визначені особливості перекладу цих одиниць українською мовою, не з’ясовано також способи перекладу
прецедентних імен англомовного медіадискурсу США, що і зумовлює актуальність цієї
наукової статті.
Метою статті постає визначення способів перекладу ПІ англомовного медіадискурсу
США українською мовою, адже «саме цей тип дискурсу характеризується використанням значного арсеналу прецедентних висловлювань та імен» [11, с. 37], що зумовлено
необхідністю зацікавити адресата, подати певну інформацію у привабливому вигляді,
викликати певну емоційну реакцію.
Прецедентні імена посідають значне місце в словниковому складі розмовної та літературної мови. Але й досі залишається недостатньо вивченою проблема комунікативної
еквівалентності ПІ, принаймні, в українській та англійській мовах. Завданнями статті,
що визначаються її метою, є: опис явища прецедентності та ПІ, аналіз основних класифікацій ПІ та визначення критерієв їх класифікації; надання характеристики англомовному
медіадискурсу США як контексту функціонування ПІ; з’ясування способів перекладу ПІ
означеного типу дискурсу засобами української мови.
Прецедент визначається як вчинок або випадок, що стався у минулому і може бути
прикладом наступних подібних дій [1, с. 60]. Отже, прецедент є своєрідним взірцевим
феноменом, що слугує зразком, на основі якого моделюється інший феномен [4, с. 26].
ПФ поділяються на невербальні та вербальні відповідно до можливості бути вираженими мовними засобами. До невербальних належать твори живопису, скульптури,
архітектури, музичні твори тощо, до вербальних – тексти, висловлення й імена [1, с.
61]. Об’єктом лінгвістичних досліджень є вербальні ПФ: тексти, ситуації, висловлення,
імена.
Під прецедентними В.Г. Костомаров розумів тексти, значущі для тієї чи іншої особистості в пізнавальному та емоційному відношенні, що мають надособистісний характер та є добре відомими широкому оточенню, включаючи попередників і сучасників,
звернення до яких поновлюється неодноразово в дискурсі цієї мовної особистості [8, с.
73]. ПТ представлені античною міфологією та літературою, Біблією, класичними літературними та фольклорними творами, текстами кінофільмів, пісень, реклами тощо. Саме
тому вони добре відомі представникам певної лінгвокультурної спільноти.
Прецедентна ситуація (ПС) є «еталонною» ситуацією, пов’язаною з набором певних
конотацій, диференціальні ознаки якої входять до понятійної бази реципієнта [4, с. 11]
(наприклад, the 11th of September (9/11) ‒ дата чотирьох координованих терористичних
актів, здійснених у США членами терористичної організації «Аль-Каїда», день жалоби,
загальнонаціонального служіння та пам’яті). ПС може бути позначена прецедентним висловленням і прецедентним ім’ям.
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Прецедентне висловлення (ПВ) є репродукованим продуктом мовленнєвої діяльності; закінченою та самодостатньою одиницею, як предикативною, так і непредикативною,
що позначає прецедентну ситуацію; складний знак, сума значень компонентів якого не
дорівнюється його змісту [1, с. 62] (наприклад, a land of milk and honey ‒ комфортне
життя, киселеві ріки та молочні береги).
Прецедентним іменем (ПІ) називають власне ім’я, пов’язане з широко відомим текстом (наприклад, Mackbeth) або подією (Romeo and Juliet); складний знак, при використанні якого в комунікації здійснюється апеляція не до денотату безпосередньо, а до набору тих диференціальних ознак, що роблять його значущим, особливим та впізнаваним.
До складу прецедентного імені може входити один (Hamlet) і більше елементів (Santa
Claus), що позначають при цьому одне поняття [10, с. 72].
ПІ є етнокультурно значущим у пізнавальному, емоційному плані, тобто символом
певної етнокультури, пов’язаним із текстами та ситуаціями, відомими більшості її представників (наприклад, імена відомих науковців, митців, суспільно-політичних діячів є
символічними) [9, с. 7]. Крім того, самі ПІ та явище прецендентності засвідчує приналежність мовної особистості до певної доби, її культури, слугує виразником особливостей епохи, нації, соціуму тощо. Здатність розуміти ПІ належить до мовно-культурної
компетенції тієї чи іншої особи.
Класифікації ПІ, що існують зараз у лінгвістичній літературі, ґрунтуються на сфері
їх обігу та змісті. За сферою обігу ПІ поділяються на авторські, соціумні, національні,
універсальні [2, с. 223]. До авторських відносять імена окремих феноменів, які мають
особливе пізнавальне, емоційне та аксіологічне значення для окремої особи. Соціумні ПІ
використовуються пересічними представниками певної вікової, соціальної, конфесійної
чи будь-якої іншої групи. Національні ПІ відомі будь-якому представнику певної нації, у
той час як універсальні ПІ є загальновідомими.
За змістом ПІ розподіляються на антропоніми (імена людей), до яких належать власне антропоніми (наприклад, Monica Lewinsky), теоніми (Jesus Christ) та міфоантропоніми (Hercules). Прецедентні антропоніми можуть також позначати окрему характеристику суб’єкта (Howard Hughes – надзвичайно багата людина; Iron Lady – вольова жінка).
Виокремлюють також міфоніми, тобто імена суб’єктів із міфів, казок, оповідей. Прецедентні міфоніми позначають окрему характеристику казкового персонажа (наприклад,
Hobbit – той, хто має малий зріст).
До прецедентних імен належать також прецедентні топоніми, що є одиницями позначення певних географічних об’єктів (наприклад, Detroit, Disneyland, Everest). Прецедентні топоніми використовуються не для номінації самих географічних об’єктів як
таких, а для визначення їхніх властивості та подій, а також осіб, пов’язаних із ними
(Hiroshima, Nagasaki) [10, c.12]. Наприклад, у США топонім Sooners спочатку мав дуже
негативну конотацію. Так називали поселенців, що поспішили незаконно захопити землі
в Індіанської Території (Indian Territory, Oklahoma) до полудня 22 квітня 1889 – терміну,
визначеного президентом Б. Гаррісоном для початку їх заселення. Однак згодом він втратив негативну конотацію, так стали називати футбольну команду університету Оклахоми, а з 1920-х років штат Оклахома в народі отримав прізвисько «Sooner State».
Одним із контекстів функціонування ПІ виступає англомовний медіадискурс США,
утворений сукупністю усних і письмових текстів, що поширюються ЗМІ у країні.
178

Інформація, актуалізована медійним дискурсом, адресується не вузькому колу реципієнтів, а широкому загалу. Це визначає основні завдання вказаного типу дискурсу: сприяти
розв’язанню соціально значущих питань країни, активно впливати на її читачів, переконувати їх у справедливості певної ідеї, формувати у них правильне ставлення до тієї
чи іншої проблеми, спонукати до її вирішення, пропагувати прогресивні ідеї, здоровий
спосіб життя тощо.
Широке використання ПІ у медійному дискурсі США пояснюється здатністю цих
одиниць в оригінальний спосіб позначати ту чи іншу інформацію [10], надавати їй певну
оцінку, пожвавлювати тексти знайомими образами [2], надавати експресивності мовленню автора, тим самим привертаючи й утримуючи увагу адресата та формуючи у нього
певне ставлення до поданої інформації. Джерелами ПІ, що використовуються у медійному дискурсі США є: художня література; популярні фільми, телепередачі, радіопрограми; історичні події країни та світу; топонімія країни та світу; політичні, економічні події
США та світу; гучні та резонансні суспільні події країни та світу; релігія; мистецтво;
наука; спорт [9, с. 8].
Лідерські позиції США у світовому співтоваристві всіляко привертають увагу до самої країни та її медіадискурсу. Все більша кількість газет, журналів, теле- та радіопередач
перекладається різними мовами світу, в тому числі й українською. Тож постає питання
з’ясування способів перекладу ПІ означеного типу дискурсу засобами української мови
у зв’язку з їх значущістю, змістовим і комунікативно-прагматичним навантаженням та
функціональним призначенням.
Переклад прецедентних антропонімів здійснюється здебільшого за допомогою
транскодування. Це пояснюється тим, що ПІ за своєю природою є власними назвами,
іменами осіб, міст, місцевостей, позначають характерні риси, ознаки тощо, які стали
символічними та загальновідомими. Розрізняють чотири види транскодування: транскрибування (коли літерами мови перекладу передається звукова форма лексичної одиниці вихідної мови); транслітерування (одиниці вихідної мови передається по літерах);
змішане транскодування (переважне застосування транскрибування з елементами транслітерування); адаптивне транскодування (коли переважно повна форма одиниці вихідної мови дещо адаптується до фонетичної структури мови перекладу). Для роз’яснення
транскодованої одиниці в перекладі іноді може вводитися додаткова інформація [5, с.
282].
Як свідчить фактичний матеріал, прецедентні антропоніми медійного дискурсу
США модифікуються описовими означеннями, що вказують на зовнішні ознаки об’єкта,
наприклад:
Zac looks like a svelte blonde Buddha [14, c.54].
Зак виглядає як стрункий білявий Будда.
ПІ відсилає читача до засновника буддизму, індійського принца С. Гаутами. Численні
зображення Будди представляють його як смаглявого, чорноволосого чоловіка міцної
статури [12]. Проте у наведеному прикладі, характеризуючи певну особу та порівнюючи
її з Буддою, автор визначає її власні зовнішні ознаки, підкреслюючи за допомогою означеного прецедентного антропоніма, в першу чергу, внутрішні характеристики людини.
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Переклад антропоніма було здійснено шляхом адаптивного транскодування, що визначається орфоепічними, орфографічними, граматичними нормами мови перекладу.
Прецедентні антропоніми медійного дискурсу США досить часто застосовуються з такими описовими означеннями, що вказують на взірцевий статус (еталонність)
відповідного прецедентного імені, зокрема:
Isn’t Dubya a classic Frodo?
Хіба не Даб’я класичний Фродо? [15]
Неозначений артикль і прикметник classic вказують на взірцевість особи,
репрезентованої прецедентним ім’ям Frodo, яке відсилає адресата до героя роману
«Володар перстнів» Дж. Толкієна – хобіта Фродо, який разом із друзями боровся з ворогами магічним перстнем і був визнаний героєм. Даб’я – є одним із прізвиськ президента США Джорджа Буша. ПІ було перекладене у наведеномуному речення шляхом
транслітерування.
Топоніми, що позначають назви місцевостей, регіонів, населених пунктів тощо можуть також ставати ПІ, наприклад:
Is Taiwan another Florida? – A contested election in Taiwan has dashed the expectations
of a quick improvement in its relations with rival China [16].
Чи є Тайвань іншою Флоридою? – Альтернативні вибори у Тайвані стрімко збільшили
очікування швидкого поліпшення у відносинах з суперником – Китаєм.
Застосування топоніма Taiwan поряд із топонімом Florida та їх фактичне порівняння
вказують у наведеному контексті на прецедентність останнього. Зазначене прецедентне
ім’я перекладається шляхом транслітерування. Словосполучення а contested election (вибори, правильність яких підлягає сумніву) надає інформацію про Флориду під час американських президентських перегонів А. Гора – Дж. Буша (мол.) 2000 року, коли внаслідок
появи в Палм Біч бюлетеня за третю особу Патріка Бьюкенана (Patrick Buchanan) та викреслення 50 000 злочинців із списків виборців у штаті Флорида, результати виборів
не були визнаними і перераховувалися протягом місяця [13]. Подібні вибори були четвертими в історії США, коли до влади прийшов президент, який втратив популярність
серед американців. За подібністю до американських виборів, вибори в Тайвані також не
визнали.
Іменам живих істот та істот, які сприймаються як живі, зокрема міфонімам, властиво
накопичувати значний обсяг інформації про відповідних референтів [10, c. 39]. Це зумовлює здатність власних назв позначати властивості людей і географічних об’єктів, а також пояснює причину високої частотності їхнього переходу до категорії ПІ. Прецедентні
міфоніми використовуються також для надання різноманітних характеристик реальних
людей, про що свідчить наступний приклад:
29-year-old Bobbi McCaughey entered the hospital with seven fetuses in her womb. They
were arranged in an inverted pyramid with the baby A (nicknamed «Hercules» because of all
the weight on top of him) at the bottom [17].
29-річна Боббі Маккогі потрапила до лікарні з сімома зародками в своїй матці. Вони
були розташовані у вигляді перевернутої піраміді з дитиною А внизу (названою «Геркулесом» через те, що вона тримала над собою всю вагу).
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У наведеному прикладі йдеться про вагітну жінку, для назви однієї із дитин якої
використовується прецедентний міфонім Hercules. Відомо, що Геркулеса ‒ одного із
найпопулярніших грецьких героїв ‒ характеризували як особу надзвичайної сили та
відваги. Саме такі характеристики приписуються одній із дитин матері через її особливе розташування в утробі. Означений прецедентний міфонім перекладено шляхом
транслітерування.
ПФ та ПІ мають універсальний або ідіоетнічний характер. ПІ можуть позначати
реалії буття американської спільноти, а їхнє використання додає більшої експресії та
емоційного забарвлення американському медійному дискурсу, наприклад:
This group has lots of songs, but they’re fragile and bulky and they have awful interfaces:
a specific tune is harder to find than Amelia Earhart [18].
Ця група має чимало пісень, але вони недовговічні, громіздкі і у них жахливий перехід
мелодії: конкретну мелодію важче знайти, ніж зниклу безвісти Амелію Іерхарт.
Прецедентний антропонім Amelia Earhart перекладається шляхом транслітерування.
Для пояснення причини застосування вказаного імені у наведеному фрагменті дискурсу було також використано лексичну трансформацію додавання (зникла безвісти Амелія
Іерхарт). Відзначаємо, що Амелія Мері Іерхарт була першою жінкою, що перелетіла Атлантику та встановила ряд рекордів швидкості та висоти польоту. У 1937 р. році Іерхарт
зникла без вісти в центральній частині Тихого океану, намагаючись здійснити подорож
навколо світу. Використання прецедентного антропоніму надає можливість автору не
тільки по-особливому, але й негативно охарактеризувати пісні певної музичної групи як
такі, що не мають мелодії.
Розглянемо ще один приклад, де має місце використання ПІ (антропоніма) суто американського походження:
So why is this one eight on the political Richter scale? Have we become a nation of Monica
Lewinskys? [15].
Так чому ж це одина ціла вісім десятих за шкалою Ріхтера на політичній арені?
Хіба ж ми стали нацією невиваженої поведінки як у Моніки Левінські?
У наведеному фрагменті дискурсу для надання характеристики американській нації автор використовує питальне речення з прецедентним антропонім Monica Lewinsky.
Відзначаємо, що Моніка Левінскі відома в країні як героїня сексуального скандалу за
участю президента США Білла Клінтона, через що була спроба проведення процедури імпічменту у 1998 році. Хоча переклад самого антропоніма здійснюється шляхом
транслітерування, речення з цією одиницею перекладається із додаванням уточнюючого
словосполучення (невиваженої поведінки) на позначення характеристик і Моніки Левінські, і усієї американської нації. Як і у попередньому прикладі, застосування лексичної
трансформації додавання можна вважати своєрідним перекладацьким прийомом, що надає можливість пояснити україномовному читачу невідому чи незрозумілу інформацію,
пов’язану з тими чи іншими реаліями.
Отже, ПІ, що традиційно розподіляються на антропоніми, міфоніми та топоніми, широко використовуються в англомовному медійному дискурсі США з метою привертання
уваги адресата до поданої інформації, здійснення впливу, формування певного ставлення
до неї. Оскільки ПІ є, у першу чергу, власними назвами, їх переклад українською мовою
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здійснюється шляхом транскодування. Переклад фрагментів текстів з прецедентними
іменами суто американського походження може здійснюватися із застосуванням певної
додаткової (пояснювальної) інформації, що допомагає українському читачеві зрозуміти
про що йде мова. При цьому потрібно враховувати ситуативно-комунікативну відповідність і позамовні фактори. Тому варіативність мовних одиниць дозволяє досягнути комунікативної еквівалентності навіть при вживанні національно специфічних виразів, у
тому числі і прецедентних імен.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо в аналізі інших прецедентних феноменів англомовного медіадискурсу США.
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МЕДИАДИСКУРСА США И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕВОДА
НА УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК
Статья посвящена исследованию прецедентных имён англоязычного медиадискурса США. Такие единицы переводятся на украинский язык путем транскодирования.
Прецедентные имена, которые обозначают американские реалии, могут переводиться
также с помощью лексической трансформации добавления.
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PRECEDENT NAMES OF THE MODERN ENGLISH MEDIA DISCOURSE
OF THE USA AND WAYS OF THEIR TRANSLATION INTO THE UKRANIAN
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The article deals with the investigation of precedent names of the English media discourse
of the USA. The author comes to the conclusion that such units are translated into the Ukrainian language by means of transcoding. Precedent names that denote specific American concepts
can be also translated with the help of lexical transformation of adding.
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ТРАГЕДІЯ У ДРАМАТУРГІЇ ХХ–ХХІ СТ.:
ВІД ЖАНРОВОЇ ЕВОЛЮЦІЇ ДО ЖАНРОВОЇ ДЕФОРМАЦІЇ
У статті розглянуто один із різновидів жанрових трансформацій у сучасній драматургії, що аналізуються на прикладі жанрової еволюції трагедії ХХ–ХХІ ст. Увагу звернено як
на наукову рефлексію сучасної трагедії, так і на рецепцію жанру з боку самих драматургів.
На матеріалі драм «Гине хор» Асі Волошиної, «Люцина та її діти» Марека Прухнєвського,
«111» Томаша Мана, «Гості» Олівера Буковські досліджено видозміни давнього жанру, який
під впливом багатовікового розвитку відходить від своєї канонічної (аристотелівської) схеми,
набуваючи нових жанрових прикмет, зберігаючи при цьому автентичне жанрове обличчя у
цілому.
Ключові слова: сучасна драматургія, жанр, трагедія, жанрова трансформація, жанрова
еволюція, жанрова деформація.
Проблема існування трагедії у жанровій системі драматургії ХХ–ХХІ століть, як і наповнення самої категорії трагічного в сучасному мистецтві, посідає важливе місце в науці. Мислителі, літературознавці, а також і самі митці неодноразово говорили про кризу
і навіть про «смерть» трагедійного жанру. В. Бичков констатує парадокс: у ХХ сторіччі
«естетичний зміст трагічного втрачається практично остаточно. При цьому сама проблема трагізму в житті починає займати одне з істотних місць і в філософії, і в мистецтві
ХХ століття» [6: 228]. Трагічне є одним із найважливіших понять сучасної культурної
свідомості. Як дотепно зауважував свого часу німецький теоретик драми Петер Сонді,
«історія філософії трагічного сама просякнута трагічністю. Вона нагадує політ Ікара. У
міру того, як думка наближається до узагальнення цього поняття, воно позбавляється
субстанції, з якої і складається. Тільки ми доходимо до висот, з яких можемо розрізнити
структуру трагічного, як воно втрачає свою силу і розпадається» [20: 124].
У середовищі самих драматургів ставлення до трагічного жанру не було уніфікованим. Деякі митці цілком відкидають можливість написання трагедії, наприклад, французький сюрреаліст Р. Вітрак [10: 281]. Ф. Дюрренматт не вірив у можливість створення
трагедії «у ляльковій комедії нашого часу» [22: 431]. «В наш час, – стверджує Дюрренматт, – не можна писати трагедію. Трагедія передбачає почуття провини, нещастя, міру
відповідальності. Немає ні винних, ні відповідальних. Нам лишилася тільки комедія»
[13: 60].
Однак не всі драматурги ХХ ст. поділяли подібні негативні щодо трагедійного жанру
думки. Насправді чимало драматургів спростовували песимістичну думку, що трагедія
мертва. Серед апологетів сучасної трагедії був Альбер Камю: «Трагедія – замкнений світ,
де люди спотикаються, стикаються один з одним. В театрі вона повинна народжуватись
і гинути на вузькому просторі сцени» [11: 270]. «Великі періоди трагічного мистецтва, –
проголошує Камю, – збігаються в історії зі століттями радикальних змін, з моментами,
© Васильєв Є.М., 2019
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коли життя цілих народів наповнюється славою чи небезпекою, коли майбутнє є неясним, а теперішнє – драматичним». Розмірковуючи над сутністю та історичною долею
трагедії, він висловлює надію на відродження цього жанру в ХХ ст. Адже світ виявився
жахливим, і людина кидає йому виклик, борючись як «воїн і біженець в одній особі»
[7: 22–23]. Людина розривається «між абсолютною надією і кінцевим сумнівом». Вона
живе у «трагічному кліматі». Вона бунтує, знаючи, що у цього бунту є свої обмеження, і
вимагає свободи, знаходячись під владою необхідності. І саме ця суперечлива людина є
тою «трагічною людиною», з якою Камю пов’язує надію на майбутнє відродження трагедійного мистецтва.
Артур Міллер намагався створити у своїх п’єсах героїв, що їх можна було б назвати
трагічними і що мають майже ніцшеанську волю до життя аби досягнути людяності. За
словами самого Міллера, кожний із його значних героїв був готовий віддати своє життя,
аби забезпечити «своє почуття власної гідності» [18: 50]. Майже всі ранні п’єси Міллера
закінчуються смертю головних дійових осіб в ситуаціях внутрішньої кризи або кризи
світоустрою. В інтерв’ю 1966 р. А. Міллер стверджував: «На смерть нічого не схоже.
Навіть саме помирання. Ніякої заміни видовища смерті для впливу на свідомість немає.
І мені здається, що немає ніякої можливості говорити про трагедію без цього» [21: 118].
Гарольд Блум, порівнюючи з театром А. Міллера театр Юджина О’Ніла, який стверджував, що «трагедією є ми самі», зауважив, що безмежний трагічний «пафос може бути
більш плідним для казкаря або лірика, ніж для того, хто складає трагедії» [19: 5]. Інший
американський дослідник Лайонел Тріллінг зазначає: О’Ніл «вирішує проблему зла, роблячи явним те, що завжди вважалося суттю трагедії – мужнє утвердження життя перед
обличчям індивідуальної поразки» [19: 18].
У драматургії нового ХХІ століття трагедія нерідко зустрічається. Нам вдалось віднайти майже п’ятдесят п’єс, які самі автори визначають як трагедії. Саме цей авторський
підзаголовок мають твори українських драматургів «Локальний землетрус» Олександра
Скурідіна, «На прізвисько Цинциннат» Едуарда Богуша, «Магдаліна, Гамлет і… Кентавр» Володимира Марро; «Остання любов Нарцисса» білоруса Миколи Рудковського,
«22 поверх» Фатіми Джандосової та «Іспанці» Наталі Долматової (обидві з Казахстану);
«Каплиця закоханих» Вальдемара Мікшиса з Латвії, «Гості» німця Олівера Буковські,
«Клара Ш.» австрійської нобеліатки Ельфріди Єлінек (як трагедійний можна також охарактеризувати й її цикл «Смерть і діва I – V: драми принцес), «Че Гевара» турецького
драматурга Тунджера Джюдженоглу, «До тебе, земле обітована» Жан-Клода Грюмбера
та «Післязавтра» Ігоря Левіна з Франції. До трагедії звертаються і російські драматурги:
Анатолій Дзантієв («Анахарсис»), Юрій Суходольський («Аномалія»), Сабріна Карабаєва («Баня»), Дмитро Журавльов («Бунт маньяків»), Віктор Калитвянський («Візчик»),
Віталій Амутних («Все життя в травесті…»), Анатолій Сударєв («Друге пришестя, або
Дієта за аюрведою»), Анатолій Санотенко («Гаzета»), Роман Волков («Дон Гуан»), Сергій Могилевцев («За пеленою дощу»), Олена Новікова («Іуда»), Кирило Ужалов («Казак
і Владика»), Анатолій Заболотников («Конкурс іграшок» і «Король урн»), Тарас Дрозд
(«Князь Михайло Тверський»), Костянтин Посилаєв («Ляльки також бачать сни»), Тетяна Ласкіна («Крамар, або Право голосу»), Вадим Клімов («Мертві сусіди»), Роберт
Орешник («Макбет»), Сергій Янрал («Низька хмарність»), Рахіль Гуревич («Профілакторій смерті»), Артем Новіченков («Сізіф і Тантал»), Андрій Гущин («Сонячний острів
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Буян»), В’ячеслав Улибін («Сорокін і сатана»), Михайло Врачевський («Теміртау…
Серпень 1959 р.»), Людмила Крищенко («Сховище»).
Більшість із вищезгаданих авторів позначають жанр просто як «трагедія», деякі уточнюють кількість дій: «трагедія на одну дію» (І. Левін, С. Карабаєва), «трагедія на дві
дії» (В. Улибін, М. Врачевський, А. Санютенко, О. Новікова, Т. Дрозд), «трагедія на три
дії» (Е. Богуш), «трагедія на чотири дії» (В. Мікшис, Д. Журавльов, О. Скурідін). У ряді
випадків до трагедії долучається додатковий епітет: «містична» (А. Могілевцев), «сучасна» (В. Марро, М. Рудковський, А. Сударєв), «героїчна» (А. Новіченков), «музична» (Е.
Єлінек і Т. Джюдженоглу), «зубна» (Ж.-К. Грюмбер). Чотири жанрові номінації мають
уточнення щодо віршованої форми твору – «трагедія у віршах» (дві п’єси А. Заболотнікова, трагедії К. Ужалова і К. Посилаєва).
Трагедія трапляється і в доробку інших драматургів, але з домішками інших жанрів.
Так, вона фігурує в авторських жанрових номінаціях відразу двох п’єс Неди Нежданої:
«Той, що відчиняє двері» схарактеризована як «чорна комедія для театру національної
трагедії», а «Химерна Мессаліна» визначена як «майже еротична трагедія». Звичайно, у
цих номінаціях наявні як авторська іронія (визначення жанру «Химерної Мессаліни»),
так і змішення полярних жанрових категорій (трагедії та комедії в «Той, що відчиняє
двері»), проте категорія трагічного оприявнюється в обох цих текстах. Олександр Вітер
характеризує свою п’єсу «Сліди вчорашнього піску» як «трагедія здійснених бажань».
Віктор Понізов свій римейк «Гамлета» «Втекти з Ельсинору» визначає як «нешекспірівська трагедія на дві дії». П’єсу «Труп на кухні, або Вагітна Лола» Марія Вакула іменує
«трагедією з елементами чорного гумору на 3 дії». «Коридор» Петра Перебийноса має
яскраво виражену ліричну авторську креацію «лірична трагедія на три дії, шість картин
і чотири поетичні монологи». А твір для сцени Валерія Герасимчука «Трагедія Нобеля і
драма Хемінгуея...» містить жанрове визначення не лише в своєму підзаголовку («драма
на дві дії»), але й в заголовку.
Йосиф Бродський у своїй Нобелівський лекції, резюмуючи історію Росії ХХ століття,
висловив тезу про те, що «у справжній трагедії гине не герой – гине хор» [2: 51]. Її можна
знайти і в інших текстах поета, як до, так і після промови у Стокгольмі. Так, в есе про
Анну Ахматову 1982 р. Бродський зауважив з приводу її «Реквієма»: «Це трагедія, де хор
гине раніше за героя» [3: 41]. А в своїй пізній поезії «Театральне» (1994–1995) він розвинув власний афоризм у вигляді своєрідної ампліфікації: «Но в настоящей трагедии
гибнет хор, / а не герой. Вообще герой / отступает в трагедии на второй / план. Не
пчела, а рой / главное! Не иголка – стог! / Дерево, а не его листок. / Не солнце, если на то
пошло, а вообще восток» [4: 184].
У Нобелівській промові слово «трагедія» застосовується не стільки в жанровому,
естетичному, скільки в суспільно-політичному сенсі. Художня («зроблена») трагедія
протиставляється тій, в якій смерть реальна. Недаремно афоризму про загибель хору
передує фраза про те, що ХІХ століття в Росії закінчилося трагедією, і «насамперед через
кількість людських жертв, які спричинила соціальна і хронологічна зміна, що настала»
[2: 51]. У вірші ж «Театральне» поет смикає обидва значення: ліричний герой твору постає водночас метаперсонажем трагедії.
Ця популярна теза Бродського має античне першоджерело. Давньоримський письменник і філософ Клавдій Еліан (кін. ІІ – поч. ІІІ ст.) у своїх «Строкатих історіях» (кн.
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II, розділ 11), які Бродському були добре відомі, приписує Сократу такі слова: «Тобі не
прикро, що ми не стали великими і знаменитими, якими в трагедіях зображують царів,
всяких Атреїв, Фієстів, Агамемнонів і Егісфів? Адже їх заколюють, роблять героями
драм і змушують на очах всього театру куштувати страшні страви. Однак ніколи не
було настільки відважного і зухвалого трагічного поета, який вивів би на сцену приречений на смерть хор» [17: 19].
Назва твору Асі Волошиної «Гине хор» (2014) явно відсилає до популярного афоризму Бродського. Як зазначає театральний критик Сергій Бондаренко, вислів Бродського
«виглядає настільки провокуюче-театральним, що театр, звичайно, не міг на нього не
відреагувати» [1] Прикметно, що жанр п’єси А. Волошиної має авторське визначення
«трагедія» [8]. Її дія відбувається у 1915 році (тобто драматургинею витримана часова
дистанція рівно у століття), а весь текст говорить про жахи Першої світової війни. На
страшному воєнному тлі розгортається трагічна історія любові і смерті головного героя
– лікаря Михайла Валеріановича.
Партія Хору, що, власне, створює атмосферу війни, заснована на записах справжніх
голосів солдатів Першої світової. Вони запозичені з книги сестри милосердя Софії Федорченко «Народ на війні». Ця документальна збірка була видана у 1917 році в Києві у
формі коротких розповідей і роздумів солдатів про війну і мир, вона привабила читача
багатством і яскравістю зібраного в ній своєрідного солдатського фольклору, соковитим
побутовим колоритом. С. Федорченко стала також безперечним прототипом єдиної героїні п’єси А. Волошиної – медичної сестри Софії, співрозмовниці єдиного героя трагедії
Михайла.
Теза Й. Бродського включається до основного тексту драми. Михайло згадує медсестрі Софії про одного померлого філософа: «Он мне знаете, что сказал? В настоящей,
говорит, трагедии гибнет не герой – гибнет хор. Красиво? Точно! Улавливаете мысль?
Не один, а все гибнут. Широко – миллионами. Такой вот прогноз. А вы говорите – театр» [8]. Показово, що А. Волошина, подібно до самого Бродського, стикає у репліці
свого протагоніста два змістових наповнення поняття трагедія: жанрово-естетичний та
суспільно-політичний.
Польський драматург Марек Прухнєвський створює трагедію «Люцина та її діти»
(2006). П’єса заснована на реальних подіях, а саме на фактах вчиненого 2001 року злочину. В одному з сільських будинків у 100 кілометрах на схід від Варшави були знайдені
муміфіковані залишки чотирьох немовлят. У злочині була звинувачена їхня мати. Проте
роль у вбивстві новонароджених дітей інших членів сім’ї залишилась невиясненою.
Цій кримінальній історії М. Прухнєвський надав універсального змісту. Він увів до
неї елементи античної трагедії. У п’єсі присутній сучасний варіант хору, який складається з сільських жінок (дві безіменні жінки та Ковальська). Вони прикрашають придорожню статую Богоматері з немовлям і при цьому коментують події, переказують сільські чутки, інформують реципієнта тощо. Хор з’являється у чотирьох сценах: 5, 19, 28,
49. Театрознавець Роман Павловський має рацію, коли зауважує, що твір Прухнєвського
«слід віднести до жанру трагедії» [14: 28].
Сучасна Медея – Люцина дівчиною виховувалась у притулку, згодом вийшла заміж за Яцека, саме ім’я якого фонетично є близьким до імені Ясона. Люцина страждає
і від тиранії свекрухи, що ненавидить як її, так і своїх трьох онуків, і від байдужості
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слабкодухого питущого свекра. А її чоловік виявився безвільною і нікчемною людиною,
який, будучи добряче напідпитку, насильно оволодіває дружиною. Люцина намагається
вирватись із цього пекла, але не може, бо не має роботи.
Подруга героїні Ольга радить їй розвестися з чоловіком, пропонує тимчасово пожити
в неї, а дітей забрати згодом. Проте в Люцини у будинку-пеклі залишились не тільки троє
живих, а й двоє мертвих, непохованих дітей. Вагітність лиха свекруха суворо наказувала
приховувати від односельців, немовлят вбивали відразу після пологів, а їхні муміфіковані тіла від Люцини ховали, аби тримати її на гачку («Розлучення — це розділ майна,
землі, всього. Тому вони зберігали ці мумії. Приперли Люцину до стінки», як пояснює
одна з учасниць хору [15: 508]). Врешті-решт протагоністка скоює підпал стодоли власної домівки, у пожежі вона згоріла, осиротивши трьох живих дітей:
1-А ЖІНКА. До сих пір стоїть запах гару. Після дощу ще гірше.
2-А ЖІНКА. На згарищі крім тіла Люцини знайшли ще залишки двох немовлят...
КОВАЛЬСЬКА. Відомо було, що вони десь їх зберігають...
2-А ЖІНКА. Боже милостивий, що було відомо?..
КОВАЛЬСЬКА. Мало того, що тих вбила ... так і цих, живих, залишила напризволяще... [15: 507].
М. Прухнєвський ні в якій мірі не звинувачує свою героїню, навпаки, він зображує
жорстокій світ, де тиранія й байдужість одних та трагічна самотність інших робить злочин можливим. Сім’я, за висловом Р. Павловського, «замість того щоб дарувати один
одному любов, функціонує як мініконцтабір, де правлять нелюдські закони» [14: 28]. До
того ж, судячи з тексту, сама Люцина, на відміну від античної Медеї, не є вбивцею власних дітей – після народження їх вбивала свекруха.
Проте з античною трагедією п’єсу «Люцина та її діти» споріднює тяжіння над героїнею фатуму. Незважаючи на боротьбу Люцини проти жорстокої гнітючої реальності,
сама доля прирекла її на трагічний фінал.
Ще один польський драматург Томаш Ман також поклав в основу найвідомішої своєї п’єси «111» (2005) кримінальну історію: американський підліток застрелив батьків і
кілька учнів зі своєї школи. Цифра, що винесена у назву, є тією ціною, що герой заплатив
за зброю, з якої вбив своїх батьків.
У драматичному творі Мана герой вже після скоєння вбивства разом з батьком,
матір’ю і сестрою розповідає історію свого життя, бажаючи розібратися в причинах
трагедії. Оригінальною є композиція п’єси: біографію хлопця з дитинства до моменту
злочину розповідають разом сам герой і його жертви – батько, мати і сестра, яка дивом
вижила. Всі четверо шукають відповіді на питання про причини трагедії. Короткі, але
змістовні фрази, з яких складаються їх діалоги, нагадують уривки з протоколу слідства:
БАТЬКО. Він гриз склянки.
МАТИ. Тримав скло в роті і чекав, поки я витягну.
СЕСТРА. Я боялася, проковтне.
МАТИ. Спеціально бісив мене, щоб я вийшла з себе.
СЕСТРА. Коли я спала, гладив мене, щоб я прокинулася.
МАТИ. Рвав мої газети з кросвордами.
БАТЬКО. У ньому росла агресія.
СЕСТРА. Лоскотав мене в костелі, щоб я зойкнула.
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СИН. Іноді я доношував за сестрою штани, але це все ж краще, ніж нічого.
БАТЬКО. Кинув в унітаз мій гаманець і спустив воду.
СЕСТРА. Тато велів йому лягти на живіт.
БАТЬКО. Я повинен був його покарати [12: 295–296].
Подібна форма твору, в якій голос вбивці зустрічається з голосами своїх жертв, на
перший погляд, менше схожий на трагедію, ніж, скажімо, вищерозглянута п’єса «Люцина та її діти». Проте драма «111» також сповнена неабиякого трагізму. По-перше, сам
умовний прийом сплетіння голосів сина-вбивці з покійними родичами надає п’єсі трагічнішого звучання. По-друге, сама документальна, протокольна, беземоційна форма цю
трагедійність водночас відтіняє та подвоює:
БАТЬКО. Хочеш мене вбити?
СИН. Так.
БАТЬКО. Діждеться матері.
МАТИ. Я була в місті.
СИН. Я люблю тебе, мамо.
СЕСТРА. Він вб’є її.
МАТИ. В потилицю.
БАТЬКО. Чотири постріли.
СИН. Я щойно вбив своїх батьків. Погано міркую.
БАТЬКО. У руці триматиме фотоапарат.
СЕСТРА. Фотографії зроблені за пару хвилин до смерті [12: 309].
У п’єсі Т. Мана також створена своєрідна атмосфера трагічного фатуму, що визначає
подальші події. І хоча драматург намагається психологічно осмислити витоки ненависті й жорстокості, трагічний фінал передбачено долею наперед. Так, незважаючи на те,
що безпосереднім каталізатором вбивства служать дві події: смерть діда («помер його
найкращий друг» [12: 308]) і зрада дівчини, яка пішла від нього до іншого, але все вже
і без того визначено. Недаремно, герой поясняє: «У мене не було вибору» [12: 311], а
на питання Сестри, навіщо він стріляв у батьків, відповідає: «Я повинен був» [12: 311].
Крім того, Син виступає не стільки в ролі жорстокого вбивці, скільки трагічного героя, жертви насильства з боку сім’ї та суспільства. Всю п’єсу він волає про допомогу,
голосить про власну самотність, але ніхто не чує його. Син страждає від низки заборон
(наприклад, Синові забороняють купання з Сестрою через те, що вони розплескали занадто багато води; Батько викидає всіх солдатиків Сина і забороняє йому грати у війну
тощо). Кожна заборона позбавляє його частини його власного єства, з часом не залишаючи йому нічого.
Томаш Ман досліджує, як у нормальній, добропорядній, релігійній родині могло статися подібне жахливе вбивство. Він не лише запитує, чи може смерть батьків вирішити
проблеми їх сина, але й провокує на більш глибоке питання: чи здатна вирішити проблеми суспільства смерть самого вбивці. Отже, до причин трагедії в одній сім’ї драматург
піднімається до проблем можливих суспільних трагедій.
Німецький драматург Олівер Буковські дає жанрове визначення «трагедія» своїй
п’єсі «Гості» (1999). Її дія розгортається у глибокій провінції: місцем дії, за авторською
ремаркою, є «сільська місцевість Східної Німеччини, спустошеною економічною кризою» [5: 153]. Після об’єднання країни у колишню НДР прийшло, здається, нове життя.
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Нарешті люди можуть вести самостійну справу. Молоді герої Катрін і Еріх викуповують
приміщення колишнього свинарника і перебудовують його під готель «У Катрін». Здається, світлі перспективи відкриваються й перед іншими дійовими особами. М’ясник
Вільгельм Хагедорн займається виробництвом м’ясопродуктів для готелю. Селянин
Трайчке-яблучник переорієнтує своє садівництво на вирощування екологічно чистих
продуктів. Екзальтована фрау Штоклоза, за авторською характеристикою, «естетичне
начало» села, переїхала сюди з міста, аби нести «чисте, добре, світле» в маси: вона відкриває музичний клас, майстерню по кераміці в цьому Богом забутому селі.
Проте тло, на якому розгортаються події «Гостей», є безрадісним, похмурим і безвихідним. Воно нагадує знамениту драму Гергарта Гауптмана «Перед сходом сонця»
(до речі, драматург отримав свого часу премію імені Гауптмана), яка свого часу стала
яскравим естетичним маніфестом натуралізму в театрі. Від мешканців гауптманівського
вугільного селища Віцдорф з їх постійним пияцтвом і розбещеністю мало відрізняються
персонажі Олівера Буковські. Всі вони є нещасливими, егоїстичними, недоумкуватими.
Колишня доярка Ютта Шванхоф є надзвичайно вульгарною особою й характеризується
драматургом як «нерозбірлива в амурних справах». Її дочка Едіт (скоріше за все плід
зв’язку з м’ясником) є розумово відсталою (в дитинстві вона перенесла запалення мозкових оболонок, у чому Ютта звинувачує вже іншого свого співмешканця, садівника). Їй
притаманний «яскраво виражений препубертатний казковий романтизм», що проявляється у «любові до польотів» та мріях про неіснуючого «штурмана». Від відчуття повної
безвиході спивається сільський священик Лутц (Лулле) Мірш:
ФРАУ ШТОКЛОЗА. І це ви! Яким ви були, коли приїхали сюди? Людина з багатим
внутрішнім світом, з духовними запитами, а тепер в дев’ять годин чотирнадцяти хвилин ви вже п’яні.
ЛУЛЛЕ. Ще п’яний, моя сільська інтелектуалка в кераміці, поки що ще на вчорашніх
дріжджах. Я пропив церковний дах (Задоволений сміх). А почую ще подібне, на черзі
твій орган. Струнко на кораблі! [5: 160].
Та й справи володарів «У Катрін» ідуть дуже кепсько. Адже немає жодного мешканця
в готелі. Здається, з появою першого гостя в готелі ситуація повинна змінитися на краще.
Ним стає доктор Манфред Нойгебауер, який вирушив у сільську місцевість задля нових
свіжих вражень. Еріх і Катрін стеляться перед ним, як перед «царственою особою»:
ВОНА. Так-так, клієнт – це цар (Довго дивляться один на одного). Якщо клієнт
дійсно царственіше за царя, тоді ясно, що найостанніший прислужник поводить себе,
як барон: чим бароністіший слуга, тим царственіший цар.
ВІН. Що ти хочеш цим сказати?
ВОНА. Наш клієнт – землемір-пенсіонер. Тобі доведеться лизати йому черевики, ах,
та що там! Лизати його зашкарублі п’яти, аби відстань між тобою і ним задовольнила
царствену особу [5: 166–167].
Проте Катрін є спустошеною та розчарованою. В своїх бідах вона звинувачує священика: «А я ж вірила тобі, святоша, я ж вірила в усьому… всім твоїм брудним благословенням у шлюбі!... Де мій Еріх? Ти всучив мені якусь ганчірку!». Колись, ще до шлюбу,
Катрін, мала інтрижку з молодим Лутцем, який був зовсім не схожий на Лулле, що так
деградував:
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ВОНА. Такий ясний! Такий міцний і сильний! Знаєш, Лутц: як згадаю твоє волосся,
вогненно-руде, тоді, як ти тут з’явився.. Кожне слово проповіді променем світла осяювало… [5: 169].
Під час цієї ностальгічної сцени у церкві Катрін випадково вбиває Лутца. Налякана
його залицяннями, вона несамовито впивається обома руками йому в волосся і у зловісному захваті б’є його об свої коліна допоки священик не втрачає свідомість, а потім
прихоплює з собою церковну скарбничку. Протягом трагіфарсової сцени похорону виявляється, що небіжчика вже два роки як було позбавлено сану «за п’янку і баб» [5:
173].
Гостинність же подружжя щодо свого єдиного мешканця не знає меж. Еріх втрачає
своє обличчя і стає маріонеткою постояльця. Аби пан Нойгебауер не залишав їх готелю, Еріх виконує для нього принизливі танці. Поступово готель перетворюється на
справжній бордель. Катрін, що пережила крах всіх своїх мрій і надій, віддається гостю
на очах чоловіка.
Остання сцена п’єси О. Буковські завершується трагічно. У шинку готелю за святковим столом сидять гості. Нойгебауер з радістю оголошує їм про своє заручення з Едіт.
Під час загальних веселощів стає відомим, що Катрін вагітна від свого постояльця.
Вона підходить до святкового столу, «встає на нього, не роздумуючи перекидає через
балку шнур і вішається. Всі рухи її легкі, буденні, наче вона вбирає сміття на кухні»
[5: 183]. Реакція присутніх на самогубство є специфічною. Еріх, сповнений ненависті,
волає: «Ах, ти так! Ти все… все… зламала! Це негостинно! Кострубато це! Тепер
більше ніхто… в цей дім більше ніхто й ніколи! Ніколи! Все марно» [5: 183]. Звинувачуючи мертву дружину в тому, що вона зіпсувала всім свято, Еріх лупить ногою її труп і
закликає то подібних дій присутніх. Хтось з гостей також копає Катрін, хтось плює на
неї, хтось вчіплюється їй в волосся. Всі йдуть, а самотній Еріх обливає себе і все навколо бензином, але запальничка не спрацьовує. «Він коротко посміхається і – здається»
[5: 183].
Спробуємо поглянути на «трагедію» О. Буковські на предмет відповідності жанрового визначення класичним характерним прикметам трагедійного жанру. Автор відомого дослідження «Драматургія» Володимир Волькенштейн, враховуючи історичні
трансформації трагедійного жанру, виділяє п’ять характерних ознак трагедії:
1.
конфлікт між особистістю і «вищими силами», говорячи словами Гегеля: роком
– в античній трагедії, Богом – у трагедії християнській, природою чи суспільством – у
Шекспіра;
2.
максимальна сила зображуваної в трагедії особистості;
3.
«фатальність» спрямувань цієї особистості;
4.
глибокодумний, ідейно насичений діалог;
5.
відхилення від побутової та історичної точності [9: 138].
Щодо трагічного конфлікту, то у п’єсі «Гості» він знижений, якщо не сказати цілком
відсутній. Сільські мешканці, вочевидь, не протистоять ніяким «вищим силам». Якщо
окреслити їх конфлікт, то це радше буде модифікований «боваризм», тобто зіткнення
мрії (в даному випадку мрії про процвітання й щастя завдяки готелю) та дійсності. Крім
того, наявне й протистояння досить вузького соціально-побутового характеру: сувора
дійсність посткризової доби затягнула в свої тенета мізерне людське існування.
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Констатувати «максимальну силу» зображуваної особистості також не доводиться.
Важко взагалі говорити не лише про силу, але й просто про особистість щодо персонажного світу «Гостей». Катрін, яка грішить зі священиком, згодом вбиває його, потому
спокушує постояльця на очах у чоловіка, а в фіналі заподіює собі раціональну «побутову» смерть, навряд чи наближується до трагічних героїнь Шекспіра (Джульєтта, Офелія,
Дездемона, Корделія, леді Макбет) чи Федру Расіна. Боягуз і «ганчірка» Еріх з його самоприниженням і померти як герой не здатний – його не слухається навіть запальничка.
Безперечно, цей кінець героя-нездари знижує поетику традиційного трагічного фіналу.
Спрямування «трагічної особистості» у творі О. Буковські не носить ніякого фатального характеру. Високий фатум у п’єсі замінюється ницим побутом. Герої не кидають виклику долі, Богу, космосу тощо, а болісно існують в непримиренному конфлікті зі світом,
оточуючими, з самими собою.
Про «глибокодумний» та «ідейно насичений» діалог п’єси годі й говорити. Якщо й
насичені чимось розмови дійових осіб «Гостей», то лише побутовими й натуралістичними подробицями, насильством та непристойностями. Діалоги Еріха й Катрін завжди
мають сексуальну складову (починаючи з картини 1). Власне, й гість прибуває під час
статевого акту подружжя (картина 3). Прикладами ж суто комічних діалогів можуть бути
також шаржовані розмови м’ясника Хагедорна і Трайчке-яблучника (картина 8) або ж
псевдокрасномовні промови фрау Штоклози над труною священика (картина 9).
Від побутової та історичної точності драматург ніяк не відхиляється. Навпаки, він
намагається слідувати їй. П’єса О. Буковські сповнена численних побутових, навіть фізіологічних деталей, що зближують твір з драматургією німецьких натуралістів кінця
ХІХ століття (передусім раннього Г. Гауптмана). Читач дізнається, що ковбаси мешканці
східнонімецького селища набивають «все ще вручну», а екологічно чисті огірки мають
рости на «чистому лайні» [5: 163]
Отже, жодної риси, притаманної класичному жанру трагедії, п’єса Олівера Буковські
позбавлена. Як, власне, позбавлена чистого трагізму й будь-яка з вищезгаданих сучасних
драматичних творів, окреслених авторами як трагедії. І справа полягає не в авторській короткозорості чи повній відсутності розуміння жанрової диференціації. Трагедійне не зникає в житті – не зникає воно й з обріїв сучасної драматургії. Очевидно, слід говорити про
жанрову еволюцію сучасної трагедії. Боротьбу героя з «вищими силами» замінює елементарна боротьба за виживання в умовах суспільно-політичних або економічних негараздів.
Масштаб трагічного героя значно зменшується. Він стає екзистенційно невільною особистістю. Перефразовуючи діалог «Гостей», можна сказати, що на місце царя приходить
клієнт, а барони стають останніми прислужниками. Посаду жорстокого фатуму посідає не
менш жорстокий побут, а фатальні прагнення трагічної особистості знижуються. Піднесений і філософський діалог зводиться до обміну незначущими репліками про повсякденні
проблеми. Замість широких трагедійних узагальнень приходить вузьке, локальне, конкретне. Естетичний катарсис і естетична насолода класичної трагедії повністю редукується у
сучасній. Крім того, у трагічну тканину останньої вплітається комічне, фарсове, гротескне,
що доволі органічно поєднується із нею. Власне, на прикладі загибелі «нетрагічних трагічних» героїв сучасної драматургії може бути проілюстрована відома теза Й. Бродського про
загибель хору («у справжній трагедії гине не герой – гине хор»).
Таким чином, драматургія на межі ХХ – ХХІ століття доводить навіть скептикам,
що попри те, що у порівнянні з класичними епохами трагічного мистецтва втрачається
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естетичний зміст трагічного, трагічне неможливе без трагедії. У трансформованому й
значним чином деформованому жанрі сучасної трагедії реципієнт вочевидь здатний
отримати те, що Ж.-П. Сартр характеризував як «втрачений резонанс» [16: 94]. Герой
сучасної трагедії кидає виклик жорстокому світові, розривається, говорячи словами А.
Камю, «між абсолютною надією і кінцевим сумнівом» і бореться як «воїн і біженець в
одній особі» [7: 22–23].
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ТРАГЕДИЯ В ДРАМАТУРГИИ ХХ–ХХІ В.: ОТ ЖАНРОВОЙ ЭВОЛЮЦИИ К
ЖАНРОВОЙ ДЕФОРМАЦИИ
В статье рассмотрена одна из разновидностей жанровых трансформаций в современной драматургии, которая анализируется на примере жанровой эволюции трагедии
на рубеже ХХ – ХХI в. Внимание обращается как на научную рефлексию современной
трагедии, так и на рецепцию жанра со стороны самих драматургов. На материале
драм «Гибнет хор» Аси Волошиной, «Люцина и ее дети» Марека Прухневского, «111»
Томаша Мана, «Гости» Оливера Буковски исследованы видоизменения древнего жанра,
который под воздействием многовекового развития отходит от своей канонической
(аристотелевской) схемы, приобретая новые жанровые приметы, сохраняя при этом
аутентичное жанровое обличье в целом.
Ключевые слова: современная драматургия, жанр, трагедия, жанровая трансформация,
жанровая эволюция, жанровая деформация.
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TRAGEDY IN THE DRAMA OF 20TH – 21ST CENTURY: FROM GENRE
EVOLUTION TO GENRE DEFORMATION
The article considers one of the types of genre transformations in contemporary drama,
which are analyzed using the example of the genre evolution of tragedy at the turn of the twentieth and twenty-first centuries. Attention is drawn both to the scientific reflection of the contemporary tragedy, and to the reception of the genre by the playwrights themselves. Modifications
of the ancient genre, which, under the influence of centuries-old development, departs from its
canonical (Aristotelian) scheme, acquiring new genre signs, while maintaining the authentic
genre appearance as a whole, are examined on the material of the drama «Choir dies» by
Asya Voloshina, «Lyutsina and Her Children» by Marek Prukhnevsky, «111» by Tomash Man,
«Guests» by Oliver Bukowski.
Keywords: contemporary drama, genre, tragedy, genre transformation, genre evolution,
genre deformation.
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НОМИНАТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭРГОНИМОВ
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В статье рассматривается номинация коммерческих объектов г. Мозырь
(Беларусь) и г. Колчестер (Великобритания). Определяются апеллятивы и антропонимы, которыми мотивированы данные онимные единицы, выявляются
номенклатурные термины, типичные для данных онимов. При анализе номинативных характеристик данных групп эргонимов выявляется национально-культурная специфика, отражающая набор знаний и жизненный опыт носителей
языка.
Ключевые слова: оним, ономастическое пространство, эргоним, способ номинации, апеллятив.
В именах собственных заключается коллективный опыт определенного этноса, определенная национально-культурная специфика, которая включает в себя языковые особенности различных народов. Развитие общества способствует созданию новых имен
собственных, образующих ономастические классы, находящихся на периферии ономастического пространства. Эргонимические единицы представляют собой наиболее динамично развивающийся класс ономастической лексики. Эргонимы – названия “делового
объединения людей, в том числе союза, организации, учреждения, корпорации, предприятия, общества, заведения, кружка”, под которыми понимаются эргонимы [1; 151].
Эргонимы выполняют основные функции, присущие именам собственным: идентификационно-дифференцирующую, номинативную, денотативную, сигнификативную, а в
силу своей специфики и информационную, рекламную, мемориальную, агитационную.
Рекламная функция таких ономастических единиц является основной функцией, направленной на привлечение внимания потенциального клиента к называемому объекту.
В условиях конкуренции между предприятиями, предлагающими однотипные товары и
услуги, важное значение имеет удачно выбранное название, позволяющее выделиться
из общего потока наименований. Название объектов играет важную роль: оно оказывает
воздействие на аудиторию и привлекает ее. Данные ономастические единицы были рассмотрены в работах М. В. Горбаневского, А. М. Мезенко, А. В. Суперанской, В.И. Супруна, Е.В. Тихоненко и др. Актуальность исследования обусловлена необходимостью
выявления национально-культурной специфики таких номинаций, семантики их апеллятивов, которая характеризует определенный культурный код носителей языка.
Объектом исследования послужили названия коммерческих объектов города
Мозырь (Беларусь) и города Колчестер (Великобритания).
© Ковалёва Е.В., Таранова К.С., 2019
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В эргонимии Мозыря среди названий промтоварных магазинов выявлены отантропонимные номинации (27, 3 % от исследуемых единиц). Так, наименование салона красоты
Катрин–плюс1 происходит от имени собственного Катрин, что является французским
вариантом имени Екатерина. Как известно, Франция всегда являлась эталоном моды
и красоты. Лексема плюс указывает на дополнительные услуги в данном учреждении.
Наименование магазина Бахус, который специализируется на продаже алкогольных
напитков, дает непосредственную информацию о содержащемся ассортименте, так
как мотивировано именем Бахус – богом виноделия. Название торгового центра Данко
соотносится с антропонимом Данко, наименование магазина бытовой химии Ирма –
с женским именем Ирма. Отапеллятивные названия преобладают в эргонимах данной
группы (63,7 %). Такие единицы мотивированы апеллятивами, которые указывают на
особенности услуг данного учреждения. Так, название салона сотовой связи Связной
происходит от лексемы связной, а именно свидетельствует об услугах, которые оказывает
данный объект. Название торгового объекта МастерОК (строительный магазин)
образовано от лексемы мастер и английской лексемы ОК ‘хорошо’, что свидетельствует
о качестве товара. Ономастическая единица Остров чистоты содержит указания на
сферу деятельности, а именно на торговлю средствами бытовой химии и гигиены, так
как мотивировано лексемами остров и чистота. Название магазина ритуальных услуг
Ангел подчеркивает сферу деятельности данного объекта (апеллятив ангел соотносится
с умиротворением и покоем).
В эргонимии г. Колчестер частотными являются названия магазинов, мотивированные именами собственными. Наименование магазина женской одежды Miss Selfrige имеет в своем составе компонент miss, который указывает на ассортимент товаров для женщин, а лексема Selfrige соотносится с именем собственным Selfrige. Название магазина
Dorothy Perkins образовано от антропонима Dorothy Perkins, собственника торгового
объекта. Наименование H&M (магазин одежды) образовано от заглавных букв фамилий
владельцев магазина ‘H и M, Hennes & Mauritz’. Онимы Jeneveve и Abigail образованы
от имен собственных Jeneveve и Abigail Наименование Hobbs (магазин женской одежды)
соотносится с антропонимом Hobbs. Название торгового объекта Marks& Spencer образовано от имен собственных Mark и Spencer.
Наименование торгового объекта Next соотносится с лексемой next ‘следующий’.
Так, название магазина свадебных принадлежностей Serenity Brides соотносится с лексемами serenity ‘безмятежность, спокойствие’ и bride ‘невеста’. Эргонимы Topshop и
Topman образованы от апеллятива top ‘верхушка, входящий в число самых лучших или
популярных ’ и лексем shop ‘магазин’ и man ‘мужчина’. Название магазина мужской
одежды Style essential ‘основной стиль’, может указывать на наличие базового гардероба
мужчины. Так, оним Belle love clothing (магазин одежды) имеет в своем названии итальянскую лексему belle ‘красивый, красавица’, которая указывает на ассортимент женской одежды, английские лексемы love ‘любовь’ и clothing ‘одежда’. Название магазина
Matalan может соотноситься с финской лексемой matalan ‘низкий’, данный магазин известен своими низкими ценами. Так, наименование магазина River Island происходит от
апеллятивов river ‘река’ и island ‘остров’. Название торгового объекта Bestdays Vintage
1
Тут и далее примеры приводятся в соответствии с их формой, указанной на информационном
портале.
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содержит лексемы best days ‘лучшие дни’ и лексему vintage ‘винтаж’, которая, в свою
очередь, указывает на ассортимент данного магазина.
В номинации магазинов спортивных
товаров города Мозыря выявлены
преимущественно отапеллятивные номинации. Наименование магазина Мега-спорт образовано от греческой лексемы mega ‘большой’ и английской лексемы sport, что свидетельствует о наличии спортивных товаров. Ономастическая единица Спорттовары
содержит указания на сферу деятельности, так как мотивировано лексемами спортивные
и товары. Название фитнес-клуба Интер соотносится с лат. приставкой inter ‘среди,
взаимно’, но не исключено происхождение данной ономастической единицы от названия
улицы Интернациональная, на которой расположен объект. Наименование тренажерного
зала Iron King образовано от английских лексем iron ‘железо’ и king ‘король’, что также
свидетельствует о предоставлении спортивных услуг. Название фитнес-клуба ReФорма
состоит из приставки RE и апеллятива форма. Приставка RE указывает на повторное,
возобновляющееся действие, а лексема форма подразумевает под собой хорошую физическую подготовку. Оним Старт мотивирован лексемой старт ‘начало, пуск’. Эргоним Titan (тренажерный зал) имеет либо историческое происхождение: в древнегреческой мифологии один из богов (Титан) старшего поколения вступил в борьбу с богами
младшего поколения (олимпийцами), что свидетельствует о хорошей физической форме;
либо лексема титан обозначает прочный металл. Так, наименование магазина Олимп
соотносится с Олимпийскими играми, связанных с городом Олимпия на полуострове
Пелопоннес, что указывает на качество товара.
Название спортивного объекта Colchester community stadium состоит из топонима Colchester и апеллятивов community ‘общество’ и stadium ‘стадион’. Наименование Colchester Academy Sport Center соотносится с топонимом Colchester и лексемами academy ‘академия’, sport ‘спорт’ и center ‘центр’. В названии спортивного объекта
Anytime Fitness Colchester East лексема anytime ‘в любое время’ сообщает о круглосуточном режиме работы данного фитнес-клуба. Топонимы Colchester и East указывают на
географическую часть города: еast ‘восток’. Ономастическая единица Bannatyne Health
Club состоит из имени собственного Bannatyne и апеллятивов health ‘здоровье’ и club
‘клуб’. Наименование тренажерного зала Andreas Carter Gym 4 U также состоит из имени собственного Andreas Carter и лексемы gym 4U (gym for you). Название фитнес-центра Fitness First состоит из лексемы fitness ‘фитнес’ и порядкового числительного first
‘первый’, указывающего на приоритет данного вида занятий. Оним House of Gain мотивирован апеллятивами house ‘дом’ и gain ‘усилие, старание’. Четырехкомпонентный
оним Demon Xtreme Sports store происходит от лексем demon ‘демон’, Xtreme ‘экстрим’,
sport ‘спорт’, store ‘магазин’ и указывает на характер данного объекта. Название Heroes
Fitness store (магазин спортивного инвентаря) состоит из апеллятивов heroes ‘герои’, fitness store ‘фитнес-магазин’. Наименование магазина Mountain Warehouse (спортивная
одежда, обувь) происходит от лексем mountain ‘гора’ и warehouse ‘товарный склад, большой магазин’, что может указывать на большой выбор товара.
В названиях объектов общественного питания города Мозыря преобладают
отапеллятивые названия. Наименования кофеен Чашка, One coﬀee, FRESHCoFF, Смачна кава содержат указания на сферу деятельности. Так, название One coﬀee образовано
от английских лексем one coﬀee ‘одна чашка кофе’. Наименование кофейни FRESHCoFF
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содержит в себе английские лексемы fresh и coﬀее (от полной формы coﬀee). Следует также
отметить графическое оформление названия FRESHCoFF. Название York Pub происходит
от ойконима York и лексемы рub ‘заведение, в котором продаются алкогольные напитки’.
Наименование пиццерии Pizza Smile происходит от апеллятивов рizza и smile ‘улыбка’.
Название кафе Joy соотносится с английской лексемой joy ‘радость’. Оним Пеперони
(кафе–пиццерия) соотносится с английской лексемой pepperoni ‘один из самых известных
ингредиентов для приготовления пиццы’. Ономастическая единица café Gurman’s соотносится с французской лексемой gourmand ‘любитель и ценитель изысканных блюд’. Так,
наименование кафе Шампань вызывает ассоциацию с Францией, с провинцией Шампань,
родиной шампанского. Название кофейни Хуторок соотносится с апеллятивом хуторок,
что отражено и в интерьере заведения. Оним Трибуна (спортивный бар) происходит от
лексемы трибуна ‘сооружение с рядами мест на стадионе’. Название ресторана Кабачок
соотносится с лексемой кабачок. Наименование кафе Три пескаря связано с названием литературного произведения, но не исключено и происхождение название по расположению
данного объекта на реке Припять. Название ресторана Припять мотивировано гидронимом Припять, но что указывает близкое расположение данной реки.
Частотными в эргонимии города Мозыря являются ономастический единицы, образованные от апеллятивов, которые непосредственно указывают на характер деятельности:
оним Могилевмебель (продажа мебели), название объекта Чай и кофе информирует об
ассортименте (продажа чая и кофе), эргоним Охота и рыбалка мотивирован лексемами
охота и рыбалка, онимы Сантехника и Канцтовары образованы от апеллятивов
сантехника и канцтовары. Название фотостудии Фоточка (рус.) происходит от лексемы
фото с уменьшительно-ласкательным суффиксом. Название Цветы в Мозыре указывает
на локализацию объекта.
Продуктивными являются эргонимы, образованные от апеллятивов, указывающих
на качество услуг и их характеристики: оним Обувь мастер мотивирован лексемами
обувь и мастер, оним Мебель по индивидуальным заказам образован от апеллятивов,
указывающих на характер деятельности объекта (по индивидуальным заказам). Название
Форсаж (магазин автозапчастей) мотивировано лексемой форсаж. Эргоним Искусство
камня содержит информацию про деятельность объекта – дизайн квартир с элементами
камня. Оним уДачный магазин (все для сада и огорода) мотивирован апеллятивами
магазин и уДачный, при этом графическое оформление названия объекта вызывает
ассоциацию с лексемой удачный. Эргоним Цветы для любимых содержит указание на
целевую аудиторию. Белорусскоязычные лексемы также встречаются в наименованиях
объектов данного типа и указывают на вид продуктов или их свойства: оним Ласунак (от
апеллятива ласунак), название Духмяны хлеб (от лексем духмяны и хлеб). Наименования
Папараць-кветка, Аксаміт, Пралеска, Старажытны происходят от апеллятивов
папараць-кветка, аксаміт, пралеска, старажытны, но не содержат характеристик
объекта. Эргоним Хвілінка соотносится с лексемой хвілінка, что свидетельствует,
возможно, о качестве обслуживания.
В некоторых случаях без определенного уточнения или описания невозможно
определить характер объекта. Название Пантера (мужская одежда) происходит лексемы
пантера, эргоним Империя (продажа дверей) мотивирован апеллятивом империя,
оним Кипарис (женская и детская одежда) соотносится с лексемой кипарис. В составе
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эргонимов выявлен и антропонимический компонент: наименование Ариана соотносится
с антропонимом Ариана, название Ткани у Тани содержит женское имя Таня.
Таким образом, наименования коммерческих объектов города Мозыря являются преимущественно отапеллятивными названиями (Остров чистоты, Чай и кофе). В названиях коммерческих объектов города Колчестер преобладают наименования, в состав
которых входят антропонимы – личные имена, как правило, имя и фамилия собственника (H&M, Hobbs, Marks& Spencer). Частотными являются наименования, апеллятивы
которых обозначают или указывают на ассортимент (Serenity Brides, Style essential, Belle
love clothing). Среди исследуемых наименований коммерческих объектов выявлены мотивационные связи между апеллятивом, от которого образован эргоним, и объектом. В
данных наименованиях преобладают отапеллятивные названия, которые указывают на
характер деятельности объекта, указывают на качество услуг.
1.
2.
3.
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НОМІНАТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕРГОНІМІВ
(НА ПРИКЛАДІ НАЗВ КОМЕРЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ М. МОЗИР (БІЛОРУСЬ) І
М. КОЛЧЕСТЕР (ВЕЛИКОБРИТАНІЯ))
У статті розглянуто номінацію комерційних об’єктів міст Мозиря (Білорусь) і Колчестера (Великобританія). Визначено апелятиви й антропоніми, якими мотивовані ці
онімні одиниці, виявлено номенклатурні терміни, типові для цього типу онімів. Під час
аналізу номінативних характеристик цих груп ергонімів виявляється національно-культурна специфіка, що відбиває набір знань і життєвий досвід носіїв мови.
Ключові слова: онім, онімний простір, ергонім, спосіб номінації, апелятив.
NOMINATIVE FEATURES OF ERGONYMS (BASED ON THE COMMERCIAL
OBJECTS NAMES OF MOZYR (BELARUS)
AND COLCHESTER (GREAT BRITAIN)
The article deals with the nomination of the commercial objects names of Mozyr Belarus)
and Colchester (Great Britain). These units are motivated by the appellatives and anthroponyms, the typical nomenclature terms for these onyms are revealed. Such onomastic units
reflect the national culture, contain such appellatives and proper names, which are included in
the set of knowledge and life experience of the native speakers.
Key words: оnym, onomastic area, ergonym, means of nomination, аppellative.
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УДК 13.00.01
Кравцевич Н.С., викладач
Київський національний лінгвістичний університет, Київ
МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА
КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ
У статті розглядається специфіка укладання модульних контрольних робіт з іноземної мов у вузі. Подано теоретичне обґрунтування ефективності використання модульних контрольних робіт для контролю навчальних досягнень студентів з іноземної
мови, а також наводиться приклад модульної контрольної роботи з англійської мови
для студентів ІІІ курсу мовного вузу та критерії оцінювання.
Ключові слова: модульна контрольна робота, кредитно-модульна система, модульний контроль, комунікативна компетенція, показники якості МКР.
Входження вищої школи України в європейський освітній та науковий простір зумовлює розробку та впровадження новітніх методик, які б сприяли професійному становленню майбутнього фахівця та його майстерності. Одним з аспектів у реформуванні
освіти є впровадження нових методик контролю та оцінки навчальних досягнень студентів. Відомо, що головним завданням мовного вищого навчального закладу є завдання
сформувати у студентів іншомовну комунікативну компетенцію. Природно, що протягом навчання студенти можуть досягти лише певного рівня спілкування в ситуаціях, обмежених програмою. Для того, щоб дізнатися, чи володіють вони іноземною мовою на
належному рівні, необхідний об’єктивний контроль, під час якого визначається рівень
навчальних досягнень студентів.
У навчанні іноземної мови є різні види контролю: поточний, тематичний, рубіжний,
підсумковий. Зупинимось більш детально на одному з них. Рубіжний контроль, який
може розглядатися як модульний, є необхідним компонентом кредитно-модульної системи. Мета модульного контролю – отримати об’єктивні й точні результати навчальних
досягнень студентів за конкретний відрізок навчально-виховного процесу з іноземної
мови. Частота проведення цього виду контролю визначається кількістю змістових модулів протягом навчального року. Модульний контроль реалізується за допомогою спеціально розроблених модульних контрольних робіт (МКР). Для проведення модульної
контрольної роботи група викладачів готує завдання, які разом з критеріями оцінки їх
виконання повинні бути розглянуті та затверджені на засіданні кафедри. Критерії оцінки результатів виконання контрольних завдань повинні доводитись до відома студентів
перед проведенням модульного контролю. МКР укладається за навчальним матеріалом,
віднесеним до відповідного модулю робочої навчальної програми дисципліни.
Специфіка модульного контролю полягає в тому, що МКР має бути локально-стандартизованою. Оволодіння іншомовною комунікативною компетенцією передбачає знання мовних явищ: лексики та граматики, сформованість навичок і мовленнєвих умінь
говоріння, аудіювання, читання, письма. Таким чином. беручи за основу чинну програму
з англійської мови для мовних вузів визначаємо структуру модульного контролю, що
© Кравцевич Н.С., 2019
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може бути частково організованим у тестову форму і містить завдання з кожного виду
мовленнєвої діяльності, які дозволяють виявити у студентів рівень їх комунікативної
компетенції та оцінити результати за заздалегідь встановленими критеріями. Основними показниками якості МКР є валідність, надійність, диференційна здатність, практичність та економічність. Валідність МКР означає її придатність для визначення рівня володіння певними іншомовними мовленнєвими навичками й уміннями. Надійність – це
необхідна умова валідності МКР, що визначається стабільністю функцій як інструмента
вимірювання. Надійна МКР дає приблизно однакові результати при повторному написанні. Диференційна здатність – характеристика МКР, що вказує на здатність виявляти
встигаючих і невстигаючих студентів, тобто студентів з достатнім і недостатнім рівнем
володіння іншомовними навичками вміннями. Практичність – це характеристика МКР,
яка визначає доступність і посильність інструкцій і змісту завдань МКР для розуміння
тих, хто виконує; простоту організації проведення МКР в різних умовах, простоту перевірки відповідей і визначення результатів та оцінки. Економічність – характеристика, яка
передбачає мінімальні витрати часу, зусиль, коштів на підготовку МКР від планування до
друку. Дотримання усіх цих завдань дозволить створити комплекс модульних контрольних робіт кафедри, основним призначенням якого є визначення реального рівня навчальних досягнень студентів. Крім того, розробка такого комплексу дозволить викладачам
визначити типи контрольних завдань, описати їх та визначити критерії оцінювання відповідей студентів, що заощадить час на їх перевірку. Основною відмінною рисою МКР
від традиційної контрольної роботи полягає в тому, що МКР передбачає вимір. Тому
оцінка, яку виставлено за підсумками МКР, є більш об’єктивною та незалежною від можливого суб’єктивізму викладача, ніж оцінка за традиційну контрольну роботу, яка буває
суб’єктивною, оскільки базується на враженнях викладача не завжди відокремлених від
його особистих симпатій чи антипатій по відношенню до того чи іншого студента. Науково обґрунтоване й методично грамотне проведення МКР дозволить викладачу досягти
такого важливого зворотного зв’язку, який забезпечить управління навчальним процесом
і буде сприяти таким чином підвищенню ефективності вивчення мови.
Наведемо приклад МКР для студентів ІІІ курсу, що вивчають англійську мову
як другу іноземну.
Module Test in English
for the third-year students
Faculty of Oriental Studies
Name _____________________________
Group_____________________________
Date_____/_____/_____
Total score_________________________
Mark______________________________
Variant 1
I. LISTENING (10 points: 1 point for each correct answer)
Listen to the text. Note which of these statements are true and which are false.
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1. “The Importance of being Earnest” has become the most performed play in the English
theatre since 1895.
2. Amateur dramatics are certainly a popular pastime in Britain.
3. In the scene, John Worthing is being interviewed by his prospective mother-in-law.
4. Mr Worthing’s income is between 7 and 8 thousand a year.
5. Lady Bloxham is a lady considerably advanced in years.
6. Mr Worthing was given his last name because he happened to have a third-class
ticket for nothing in his pocket.
7. Mr James Cardew was an old gentleman of a very charitable and kind disposition.
8. Lady Bracknell mentioned that there were too many idle men in London.
9. Mr Worthing was going to get married at the age of 25.
10. Mr Tomas Cardew came across an ordinary hand-bag in the cloak room at Victoria
Station.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
T
F
Total:
II. READING (10 points: 1 point for each correct answer)
Task 1. Read the text carefully.
Heather moors
Britain has most of Europe’s moorland and nearly all of its heather moorland! Fabled for
their lonely landscape, moors feature low, rolling hills covered in heather, bogs and grassy
areas. These mysterious, often desolate landscapes might already be familiar to you - they
lent atmosphere to the Brontës’ gothic ﬁction and the beloved children’s classic “The Secret
Garden”. In the summer months and especially August, the heather comes into bloom and the
purple colour of the heather is a fantastic sight. It smells lovely too and the bees love heather
for making honey.
There is a legend about heather: When God ﬁrst made the world, he looked at the bare and
barren hillsides and thought how nice it would be to cover them with some kind of beautiful
tree or ﬂower. So he turned to the Giant Oak, the biggest and strongest of all of the trees he
had made, and asked him if he would be willing to go up to the bare hills to help make them
look more attractive. But the oak explained that he needed a good depth of soil in order to
grow and that the hillsides would be far too rocky for him to take root. So God left the oak tree
and turned to the honeysuckle with its lovely yellow ﬂower and beautiful sweet fragrance. He
asked the honeysuckle if she would care to grow on the hillsides and spread her beauty and
fragrance amongst the barren slopes. But the honeysuckle explained that she needed a wall or
a fence or even another plant to grow against, and for that reason, it would be quite impossible
for her to grow in the hills. So God then turned to one of the sweetest and most beautiful of all
the ﬂowers – the rose. God asked the rose if she would care to grace the rugged highlands with
her splendour. But the rose explained that the wind and the rain and the cold on the hills would
destroy her, and so she would not be able to grow on the hills. Disappointed with the oak, the
honeysuckle and the rose, God turned away. At length, he came across a small, low lying, green
shrub with a ﬂower of tiny petals -some purple and some white. It was a heather. God asked the
heather the same question that he’d asked the others. “Will you go and grow upon the hillsides
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to make them more beautiful?” The heather thought about the poor soil, the wind and the rain
– and wasn’t very sure that she could do a good job. But turning to God she replied that if he
wanted her to do it, she would certainly give it a try.
God was so pleased that he decided to give the heather some gifts as a reward for her willingness to do as he had asked. Firstly he gave her the strength of the oak tree – the bark of the
heather is the strongest of any tree or shrub in the whole world. Next he gave her the fragrance
of the honeysuckle – a fragrance which is frequently used to gently perfume soaps. Finally he
gave her the sweetness of the rose – so much that heather is one of the bees’ favourite ﬂowers.
And to this day, heather is renowned especially for these three God given gifts.
Task 2. Make up the following types of questions on the text. (5 points: 1 point for each
correct answer)
a)
general question:
________________________________________________________________
b)
special question:
________________________________________________________________
c)
alternative question:
________________________________________________________________
d)
disjunctive question:
________________________________________________________________
e)
a question to the subject:
________________________________________________________________
Total:
Task 3. Find in the text: (5 points: 1 point for each correct question)
1.
the word which means “brightness or magniﬁcence”
2.
the word “renowned”, give its noun form and explain its meaning trying to understand from the context,
3.
the antonym to the word “occupied” or “ﬁt to live in”
4.
the expression corresponding to the deﬁnition “make rough, uneven territory pleasing and attractive”
5.
the expression corresponding to the deﬁnition “an inclined portion of ground which
is not fertile to produce crops, fruit or seeds”
1.
2.
3.
4.
5.
Total:
ІІІ. MEDIATION (40 points)
A.
Complete the sentences using the words in bold. Use two to ﬁve words: (10 points: 1
point for each correct answer)
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1.
I’m sure she lost the race.
have She ________________________________________________the race.
2.
Perhaps she will phone us some time today.
may She ________________________________________ sometime today.
3.
I’m sure Alan wasn’t driving carelessly.
been Alan _____________________________________________carelessly.
4.
It’s forbidden to feed the animals.
not You ______________________________________________the animals.
5.
It isn’t necessary to cut the grass; it’s still quite short.
have You ________________________________the grass; it’s still quite short.
6.
Tim went on a two-day trip. He took more clothes than necessary.
have Tim ___________________________so many clothes on a two-day trip.
7.
He decided not to take his passport because it wasn’t necessary.
need He _____________________________________________ his passport.
8.
Why don’t you go to Canada for a holiday?
could You _____________________________________________for a holiday.
9.
Shall I get you a cup of tea?
me Would _________________________________________ a cup of tea?
10. Sue will probably go to see her aunt.
is Sue ____________________________________________to see her aunt.
Identify the use of the modal verbs or the expressions used: (10 points: 1 point for each
correct answer)
Functions of Modal Verbs and Synonymous Expressions
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Total:
B. Translate into English using topical vocabulary: (20 points: 4 points for each correct sentence (vocabulary-2 points, grammar-2 points))
1. Напевно, він зазначить у своїй доповіді, що бібліотека Конгресу, найбільша існуюча бібліотека, містить 30 млн. книжок різними мовами, більш ніж 58 млн. рукописів,
включаючи особисті документи президентів.
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
2. Ми мали зустрітися біля стародавніх скель неподалік озера Верхнього та озера
Мічиган, але не зустрілися.
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________________________________________________________________________
____________________________________________________________
3. Туристи, які відвідали виставку робіт прикладного та образотворчого мистецтва,
були вражені колекцією виробів з кераміки та металу, а також шедеврами відомих сучасних художників, представленими там.
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
4. Повернувшись з Лондону, він не міг не поділитися враженнями про одну з найвідоміших столиць світу, яка щороку приваблює тисячі відвідувачів. ____________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________
5. Можливо, він ще не бачив цю справді чудову п’єсу, що викликає по черзі то сміх,
то сльози і має величезний успіх.
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Mistakes
Vocabulary
Grammar Article/Preposition 0,5
Spelling 0,5
Lexical
1
Grammar
1
Total:
ІV. WRITING (20 points)
You are a travel agent. What will you advise the group of tourists to see in London during
the period of 5 days? Write 150 words according to the following plan:

Tell them about the place to stay

The founding of the city

Where to go on the ﬁrst / second etc. day

The sights to see

Make up a conclusion
Use the topical vocabulary in your article: зростати, поселення, діловий район столиці,
центр торгівлі, музей прикладного та образотворчого мистецтва, шедевр, вражаюча панорама, дамба, Темза - річка, що має приливи та відливи.
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________
Total:
Writing assessment
Task
3 points: all points required by the topic fully covered/minimum 20 points
achievement errors;
2 points: points required by the topic covered in some detail/
several errors;
1 point: some omissions and/or irrelevant material/basic errors;
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Cohesion and 3 points: well organised with variety of linking devices;
coherence
2 points: quite well organised, suitable linking devices;
1 point: rather badly organised, few linking devices;
Vocabulary
7 points for correspondence to topical vocabulary.
MISTAKES: lexical – 1 point, spelling – 0.5 point
Grammar
7 points max.
and accuracy MISTAKES: grammar – 1 point, article, preposition – 0.5 point
V. SPEAKING (20 points)
Speak on the suggested topic.
Total:
Speaking assessment
Fluency and
3 points: speaks ﬂuently and coherently with only rare
20 points
Coherence
repetition/self-correction and with fully appropriate cohesive
features;
2 points: speaks ﬂuently with occasional language-related
hesitation/repetition/self-correction;
1 point: speaks at length, may lose coherence at times due to
occasional repetition/self-correction/ hesitation
Pronunciation
3 points: uses a full range of pronunciation features with
precision and subtlety;
2 points: sustains ﬂexible use of features, with only
occasional lapses;
1 point: can generally be understood throughout, though
mispronunciation of individual words or sounds reduces
clarity at times
Vocabulary
7 points for correspondence to topical vocabulary.
MISTAKES: lexical – 1 point.
Grammar and
7 points max.
accuracy
MISTAKES: grammar – 1 point, article, preposition – 0.5
point
Критерії оцінювання МКР
Сумарний бал за виконання усіх завдань
МКР
90 і більше
75 – 89
60 – 74
59 і менше

206

Підсумкова оцінка в національний системі
відмінно
добре
задовільно
незадовільно

1.
2.
3.
4.
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МОДУЛЬНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА
КОНТРОЛЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ
В статье рассматривается специфика создания модульных контрольных работ по
английскому языку в вузе. Представлено теоретическое обоснование эффективности
использования модульных контрольных работ для контроля учебных достижений студентов по иностранному языку, а также приводится пример модульной контрольной
работы по английскому языку для студентов ІІІ курса языкового вуза с критериями оценивания.
Ключевые слова: модульная контрольная работа, кредитно-модульная система,
модульный контроль, коммуникативная компетенция, показатели качества МКР.
Kravtsevych N. S., university lecturer
Kyiv National Linguistic University, Kyiv
MODULE TEST AS AN EFFECTIVE FORM OF MONITORING STUDENT
ACADEMIC ACHIEVEMENT
The article deals with the specific character of foreign language module tests making in
the higher educational establishments. The article contains theoretical grounds of the usage of
module tests to control students` knowledge in the foreign languages eﬃciently. There is also a
sample of the module test in English for the third-year students and assessment criteria.
Key words: module test, credit based modular learning, modular control, communicative
competence, module test quality indicators.
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Лисенко Л.В., кандидат культурології, доцент
Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського, Київ, Україна.
ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ КОНЦЕПТИ ARBEIT, SPARSAMKEIT І GELD ЯК
МЕДІАТОРИ МЕНТАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ НІМЦІВ
За рівнем фундаментального впливу на формування та структурування ментальної
ідентичності представників німецької лінгвоспільноти, а також з огляду на репутацію
німців серед інших народів, у дослідженні проаналізовано концепти ARBEIT (робота),
SPARSAMKEIT (заощадливість) і GELD (гроші). Ці міцно закарбовані в ментальній ідентичності німецького народу стереотипні лінгвокультурні концепти вважаються типовими німецькими чеснотами, якими часто заміщують розгорнуті відповіді на улюблене
запитання німців, що ж таке typisch deutsch. На противагу параметризації образу нації
і заради руйнування стереотипу на матеріалі біографії відомого німецького композитора Р. Вагнера показано, що із правил бувають яскраві виключення.
Ключові слова: ARBEIT, SPARSAMKEIT, GELD, typisch deutsch, стереотипний лінгвокультурний концепт, ментальна ідентичність.
Мета дослідження полягає у визначенні найважливіших стереотипних лінгвокультурних концептів, які відіграють особливу роль у формуванні ментальної ідентичності
німців, і допомагають німецькій нації ефективно розвивати свою економіку. Дослідження стереотипних уявлень про менталітет та ментальну ідентичність різних етноспільнот
здійснюється переважно методами аналізу та класифікації. Проблематикою концептосфер і їх впливу на ментальність займаються як вітчизняні так і закордонні вчені, серед
них В. Карасик, Т. Медведева, А. Приходько, Х. Гельферт, П. Дінцельбахер, У. Квастхоф,
Х. Просс, К. Рот [4;5;6;8;9;10;11;12] та інші. Всі вони так чи інакше підкреслюють надзвичайно важливу роль концептів у становленні ментальності як кожної окремої особистості, так і лінгвоспільноти – їх носія. Завдяки аналізу та співставленню концептосфер
можна робити висновки про культурні збіги та розбіжності різних етноспільнот та ідентифікувати елементи взаємовпливу та взаємозбагачення навіть неспоріднених культур.
Цікавим з цього приводу є зауваження В. Карасика: «Тут доречною є аналогія з методом
реконструкції організму за органом: якщо можна за зубом відновити динозавра, то за
концептом, який системно пов’язаний з усіма іншими концептами в рамках відповідної
лінгвокультури, можна вивести систему цінностей цієї лінгвокультури» [2, с. 7].
Предметом нашого дослідження є німецькі стереотипні лінгвокультурні концепти
ARBEIT (робота), SPARSAMKEIT (заощадливість) і GELD (гроші), які розглянуто у
якості медіаторів ментальної ідентичності німців.
Ментальна ідентичність є складним багатокомпонентним синкретичним феноменом,
важливе значення для якого мають циркулюючі в культурному просторі стереотипні
лінгвокультурні концепти. Їх вивчення є одним з найкоротших шляхів до аналізу архетипного підґрунтя ментальної ідентичності, воно допомагає ідентифікувати та інтерпретувати надсвідомі й підсвідомі ментальні детермінанти, ціннісно-когнітивні орієнтири й
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поведінкові мотиви представників етнолінгвоспільнот, що дозволяє окреслити правила
і табу міжкультурного діалогу. Таким чином, дослідження лінгвокультурних стереотипних уявлень допомагає ідентифікувати, декодувати та інтерпретувати аксіологічні орієнтири й передбачити поведінкові сценарії і мотиви представників етносів, носіїв різних
лінгвокультурних та ментальних кодів, що, в свою чергу, сприяє чіткішому окресленню
дипломатичних рамок міжкультурного діалогу.
Це дозволяє також виокремити важливе призначення стереотипів – консервативнозахисну функцію, зберігання кордонів, в тому числі й лінгвокультурних, цілісності автентичних етноспільнот. В цім стереотипи функціонально схожі на архетипи. Але, за
думкою І. Амзаракової і В. Савченко (див. [1, с. 8]), якщо архетип узагальнює типовий
досвід низки поколінь, то стереотип є більш мінливою категорією – це узагальнення індивідуального досвіду членів соціуму стосовно іншого соціуму або етнічної спільноти.
У випадку міжкультурної взаємодії стереотипи, подібно до архетипів, впливають на рівні
етнокультури на поведінку та сприйняття індивідів, беручи участь у створенні ідентифікуючого поля «свій – чужий», завдяки якому або пропускають лінгвокультурні феномени до свого простору, або знищують їх на рівні свідомості, як ворожі. І хоча саме по
собі розділення на «своїх» і «чужих» не може інтерпретуватися як безумовно позитивне
явище, створення особливого ідентифікаційного поля дозволяє певному етносу не розчинятися і не зникнути в розмаїтті глобального світу.
Яскраве втілення циркулювання стереотипних уявлень у ментальному просторі різних етносів можна побачити на прикладі концептосфер їхніх лінгвокультур. Беручи до
уваги вищесказане, перейдемо до опису німецьких стереотипних лінгвокультурних концептів ARBEIT, SPARSAMKEIT і GELD.
Робота, як ціль, а не засіб є концептуальним стрижнем ментальної ідентичності типових носіїв німецьких лінгвокультурних кодів. «Deutsch sein heißt, eine Sache um ihrer
selbst willen treiben (бути німцем значить займатися справою заради неї самої)» – ця відома німцям сентенція перефразована з праці Р. Вагнера «Deutsche Kunst und deutsche
Politik» 1867 р. В оригіналі вона звучить таким чином: «Hier kam es zum Bewusstsein und
erhielt seinen bestimmten Ausdruck, was Deutsch sei, nämlich: die Sache die man treibt, um
ihrer selbst und der Freude an ihr willen treiben (тут стає ясним і одержує своє певне визначення, що саме є німецьким: займатися справою заради неї самої та отримувати від
цього радість)» [13, с. 82].
Важливе значення в німецькій ментальній ідентичності лінгвокультурного концепту
ARBEIT, який тісно пов’язаний з концептом SPARSAMKEIT, ілюструють наступні крилаті вислови та говірки:
–
Es fällt kein Meister vom Himmel (не святі горщики ліплять);
–
Das fällt nicht vom reinen Himmel (з неба саме нічого не впаде);
–
Wer den Kern essen will, muss die Nuss knacken (хто хоче зерня з’їсти, мусить
горіх розгризти);
–
Die gebratenen Tauben ﬂiegen einem nicht ins Maul (печені голуби не летять до
губи);
–
Nach getaner Arbeit ist gut ruhen (справив діло – гуляй сміло);
–
Mit Geduld und Spucke fängt man eine Mücke (терпіння та труд все перетруть);
–
Übung macht den Meister (тренування робить майстром);
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–
Wie die Arbeit, so der Lohn (яка праця, така й платня).
Звичайно, варто зі здивуванням та повагою закцентувати увагу на тому, як після Другої світової війни Німеччину, що в прямому сенсі слів лежала в руїнах, за стислий термін
було заново розбудовано та перетворено на одну з провідних світових держав в галузях
інфраструктури, економіки, політичного устрою, освіти та культури. Без сумніву, одну з
першочергових ролей в цьому зіграли такі складові ментальної ідентичності німців, як
тяжіння до впорядкування, безпеки, працелюбність та любов до чистоти. І як результат
на сьогодні німці мають високий рівень життя (Lebensstandard), розвинену економіку,
прогресивну технологічну базу та високі показники освіти й культури.
Не менш важливе місце серед стереотипних лінгвокультурних концептів, які відіграють надзвичайну роль у формуванні ментальної ідентичності німців, займає концепт
SPARSAMKEIT (заощадливість). Його велике значення, так само, як і ARBEIT, відображено в народній творчості, а саме говірках та прислів’ях:
–
Arbeiten und Sparen macht zusehends reich (праця і заощадливість на очах призводять до заможності);
–
Auf Sparen folgt Haben (майно є наслідком заощадливості);
–
Sparen ist größere Kunst denn erwerben (заощаджувати більше мистецтво, аніж
набувати);
–
Die kleinen Bächlein laufen in die großen (маленькі струмочки впадають у великі).
Німці є дуже бережливим народом. Вони з дитинства виховуються в атмосфері заощадливості. Проте ця заощадливість не є ознакою скупердяйства, а радше свідченням
раціональності та ефективності. Про це свідчить сам життєвий устрій німців та інфраструктура німецьких міст. На важливих речах не економлять: це якість доріг, будинків,
транспорту та інших благ цивілізації засвідчують. Втім, для німців є незрозумілою так
звана широта розмаху натури. «Типовому німцю» зі стереотипною моделлю світобачення та традиційною ментальною ідентичністю ніколи не зрозуміти, як це можна взяти і
купити одночасно дві норкові шуби в кредит, а інший одяг купувати в секонд-хенді, як
це придбати в кредит або в борг безліч речей, дрібниць та дрібничок, які не мають практичного застосування, а слугують лише в якості предметів, що покликані бавити око або
просто свідчити про статус, який для німців є досить умовним та штучним поняттям.
Отже, раціональну заощадливість німці виховують в своїх дітях з малку. Відомим є і
той факт, що нерідко німці платять їм гроші за виконання певних видів робіт або послуг.
Таким чином вони виховують в дітях розуміння того, що гроші не падають з неба, а є
еквівалентом затрачених зусиль, тобто людської праці, іноді неприємної. Тому дитина з
раннього віку усвідомлює ціну грошей, усвідомлює, що вони не даються просто так, і,
внаслідок, ніколи не буде поводитись з ними невиправдано марнотратно. Концепт GELD
(гроші) у зв’язку з концептом SPARSAMKEIT зафіксовано в безлічі говірок та ідіом німецької лінгвокультурної скарбниці:
–
Adel, Tugend, Kunst sind ohne Geld umsonst (благородство, чесноти, мистецтво –
ніщо без грошей);
–
Geld will gezählt sein (гроші люблять підрахунок);
–
Geld regiert die Welt (гроші керують світом);
–
Was macht der Deutsche nicht für Geld? (що зробить німець не за гроші?);
–
Wo Geld ist, da ist der Teufel (де гроші, там і чорт);
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–
Für Geld kann man den Teufel tanzen sehen (за гроші можна побачити і чорта
танцюючим);
–
Das Geld liegt nicht auf der Straße (гроші не лежать на вулиці);
–
Geld wie Heu haben (грошей кури не клюють);
–
Sein Geld spielen lassen (видобувати гроші з гамана);
–
Nach Geld stinken (смердіти грошима);
–
Das Geld mit vollen Händen ausgeben (витрачати гроші направо і наліво).
Німці намагаються недорого купити, й до того ж ще ухитряються заощадити. Іноді
навіть головний акцент ставлять на самому факті економії, а що саме купується є другорядним по значенню. Тому надзвичайною популярністю серед німців користуються
Flohmärkte (блошині ринки), Schnäppchenmärkte (ринки товарів з уцінкою), Trödelmärkte
(барахолки), Schlussverkauf (сезонний розпродаж), Sonderverkauf (розпродаж товарів за
особливими цінами). Дивна річ, але німці відчувають більше задоволення від самого
факту економії під час шопінгу, аніж від факту придбання нової речі. Вони витрачають
гроші з відчуттям, що заощаджують.
Звичайно, заощадливість та економність в розумних межах як домінанти ментальної
ідентичності можуть бути ознакою раціональності та доцільності, особливо коли втілені
на рівні державних інститутів. В романі «Коло» Шванітца зображено реформу в освіті,
яка допоможе заощадити на студентах: «Wir ändern die Finanzgrundlage. Die Hochschulen
werden nicht mehr nach der Zahl ihrer Studenten ﬁnanziert, sondern nach der Zahl ihrer
Abschlüsse… Auf diese Weise sorgen wir für Wettbewerb zwischen den Hochschulen, zwingen
die Unis dazu, Ihre Studenten gut zu betreuen (ми міняємо фінансову систему. Виші більше не фінансуються відповідно до кількості своїх студентів, але в залежності від числа випускників… Таким чином, ми забезпечуємо конкуренцію між вишами, змушуючи
університети добре науково скеровувати студентів)» [12, с. 59]. Зміни в принципі фінансування вузів мають дві мети: по перше заощадити на стипендіях, а по друге надати викладачам додатковий стимул заохочувати студентів добре вчитися і проходити весь курс.
Але будь-які чесноти, доведені до крайності, перетворюються на недоліки та викликають відразу. Надмірна заощадливість перетворюється на скнарість. Крайня ступінь доведеної до абсурду заощадливості втілилася в говірці «Geiz ist geil (скупість це круто)».
Цікавим прикладом спрощення стереотипного уявлення про німців, як про заощадливих та раціональних споживачів, є їх ставлення до прецедентного імені в світі німецької музики, Р. Вагнера. На питання, чи є особистість Р. Вагнера typisch deutsch, німці
безперечно відповідають «ja». Але з його біографії відомо, що така властива німцям заощадливість є зовсім неприйнятною для особистості Р. Вагнера. Стиль його життя був
більш ніж розтратливий, особливо якщо врахувати, що він не заробляв багато і не мав
спадщини, яку б можна було марнотратити. Р. Вагнер жив на широку ногу, але не за свій
рахунок. Він мав багато боргів, які ніколи не повертав. Неодноразово його переслідували кредитори, саджали до боргової ями, йому доводилося переховуватися від них за
кордоном. Але Р. Вагнер продовжував чіплятися за будь-яку можливість позичити гроші і
одразу переставав спілкуватися з людиною, яка дала йому позику. Цей принцип зазвичай
не дозволяв йому довго перебувати в одному місці. Навесні 1839 р. Р. Вагнер в черговий
раз потайки втікав, рятуючись від кредиторів. Корабель, на якому він пересікав Північне
море, потрапив у багатоденний шторм і ризиковано курсував біля норвезьких фіордів.
Тоді під впливом вражень народилась його опера «Летючий голландець».
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Як в своєму есе зображує Т. Вілкінсон, Р. Вагнер «був змучений розхитаним
здоров’ям, шлюбом, що розвалюється, скандалом навколо подружньої зради і фінансовою неспроможністю, а ще неминучим гнівом кредиторів, до числа яких на той момент
увійшли майже всі його знайомі. Він відчайдушно потребував замовлення і життя його
перетворилося на поневіряння по глухих містечкам в спробах втекти від кредиторів.
1864 р. він опинився в Штутгарті і був уже зовсім на грані, але тут сталося диво. У
березні його найбільший шанувальник отримав титул короля Людвіга II Баварського, і
практично відразу після сходження на престол 18-річний монарх запросив композитора
на аудієнцію. Однак зустріч відбулася не відразу. Композитор і раніше переховувався від
кредиторів, так що ледве відшукавший його агент Людвіга насилу переконав Вагнера,
що перед ним не судовий пристав. Пропозиція Людвіга стала для Вагнера подарунком
долі: перебратися в Мюнхен, віддати всі борги і, користуючись необмеженою фінансовою підтримкою, дописати «Перстень нібелунга» [6, с. 167].
Всі наведені приклади є доказом того, що стереотипні лінгвокультурні концепти
ARBEIT, SPARSAMKEIT І GELD хоча і є китами, на яких стоїть будівля ментальної ідентичності німців, втім існують знакові особистості, що руйнують стереотипний образ.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ КОНЦЕПТЫ ARBEIT, SPARSAMKEIT И GELD В
КАЧЕСТВЕ МЕДИАТОРОВ МЕНТАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ НЕМЦЕВ
По уровню фундаментального влияния на формирование и структурирование
ментальной идентичности представителей немецкого лингвосообщества, а также
учитывая репутацию немцев среди других народов, в исследовании проанализированы
концепты ARBEIT (работа), SPARSAMKEIT (бережливость) и GELD (деньги). Эти
прочно запечатленые в ментальной идентичности немецкого народа стереотипные
лингвокультурные концепты считаются типичными немецкими добродетелями,
которыми часто замещают развернутые ответы на любимый вопрос немцев, что же
такое typisch deutsch. Против параметризации образа нации и для разрушения стереотипа на материале биографии известного немецкого композитора Р. Вагнера показано,
что из правил бывают яркие исключения.
Ключевые слова: ARBEIT, SPARSAMKEIT, GELD, typisch deutsch, стереотипный
лингвокультурный концепт, ментальная идентичность.
Lysenko L.V., PhD
National Music Academy of Ukraine named after Petro Tchaikovsky, Kyiv, Ukraine.
LINGUACULTURAL CONCEPTS ARBEIT, SPARSAMKEIT AND GELD AS
MEDIATORS OF THE MENTAL IDENTITY OF THE GERMANS
The article gives a detailed analysis of the concepts of ARBEIT (work), SPARSAMKEIT
(savings) and GELD (money) and their fundamental influence on the formation and structuring
of the mental identity of German linguistic community, as well as the reputation of the Germans
among other peoples. These strongly etched in the mental identity of the German people,
stereotyped linguistic and cultural concepts are considered to be typical German virtues, often
replacing the detailed answers to the Germans’ favorite question, what is typisch deutsch.
The aim of the research is to identify the most important stereotyped linguistic and cultural
concepts that play a special role in shaping the mental identity of the Germans and helping the
German nation to develop its economy eﬀectively. The author comes to the conclusion that in
contrast to the parametrization of the image of the nation and the destruction of the stereotype
on the material of the biography of the famous German composer R. Wagner, it is shown that
there are clear exceptions to the rules.
Key words: ARBEIT, SPARSAMKEIT, GELD, typisch deutsch, stereotyped linguacultural
concept, mental identity.
213

УДК 811.111’373.43
Pylypenko I. O., assistant
Bila Tserkva national agrarian university, Bila Tserkva
CLASSIFICATION AND METHODS OF FORMATION OF PHONOLOGICAL
NEOLOGISMS IN THE ENGLISH LANGUAGE
The article deals with neologisms of the English language; traced and analyzed the classifications of neologisms by way of creation; the notion “phonological neologism” is specified;
the productivity of the formation of new words according to the phonological method was
found.
Key words: neology, phonological neologisms, lexical unit, sound imitation.
Formulation of the problem. Language development is largely due to word creative development of the system - the formation of new structural word patterns of words, modiﬁcation
of existing ones, increase or decrease their productivity so as “word-building serve as model
designation scheme friendly material structural shell of new types of knowledge” [1, 17]. The
ﬂow of new words and the need for their description led to the creation of a special branch of
lexicology -neology, whose task is not only to register speech phenomena, but also to explain
why they are implemented exactly, and not otherwise. Today, like everyone else, the English
language is experiencing a “neologism boom” due to the causes of extra-linguistic and actually linguistic nature. The process of enriching the language at the expense of previously unknown units is ongoing. This results from the renewal of the language in accordance with the
needs of man and the changes taking place in the world, because the language depends on the
environment in which it lives, as well as its own internal mechanism and structure [10, 198].
The society is socially and technologically changing fast enough, so it is extremely important
for the members of the language community to create new categories for the designation of
new realities in order to successfully realize themselves in it. Systematization of productive
ways of creating new vocabulary units, showing the highest activity of their respective types,
observing the trends of productivity loss-all these processes belong to a group of linguistic [6,
291]. Mostly they are interrelated, since it is not always possible for one of them to explain the
changes occurring in the language.
The branch of English neologism has been researched by many scholars, they have collected and systematized a considerable amount of actual material, but there is still a lot of unexplored problems in the word-building section, one of which is the peculiarities of the formation
of phonological neologisms.
An analysis of recent studies and publications shows that the problem of neologisms is
the subject of constant interest by researchers of English philology - A.K. Bash, V.A. Berezinsky,
O.L. Boyarskaya, V.G. Gak, S.M. Yenikeeva, Yu.O. Zhluktenko, V.I. Zabotkina, Yu.A. Zatsny,
O.L. Klimenko, N.Z. Kotelyov, L.F. Omelchenko, A.V. Rebrius, O.O. Selivanova, L. Bauer,
J. Green, J. Eito, J. Kenon, R. Fischer. In their studies, they analyze the causes of the emergence
of new vocabulary units, describe the ways of their creation, oﬀer their own classiﬁcation
schemes of neologisms - words or compounds used in a language in a certain period to designate
© Pylypenko I. O., 2019
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a new or already existing concept or the acquisition of units of language new meanings that
are perceived as such carriers languages [11, 43], distinguishing, among other things, and their
phonological variety. One of the most interesting in this regard is the work of N.N. Koroleva
[14]. In it, the researcher concludes that the replenishment of the vocabulary of modern English
is due to quantitative and qualitative changes caused by diﬀerent processes: word formation,
the dynamics of the semantic structure of the word, borrowings, new trends in grammar and
phonetics, and distinguishes four types of neologisms, including phonological (0.8% of all
new words) [8, 4]. Emphasizing their insigniﬁcant number in comparison with other types of
neologisms, the author nevertheless observes that their creation and functioning in the English
language is a multi-dimensional phenomenon, which requires a thorough and comprehensive
study.
The purpose of the article is to investigate the peculiarities of the formation of phonological
neologisms in English, to identify the place of these units in the classiﬁcation scheme of the
lexicon by the mode of creation, to determine the productivity of the phonological method of
the formation of new words.
The English language is constantly changing. It is the vocabulary that is the most vibrant
of its stratum, which responsibly responses to all changes in the social, cultural, economic,
medical and other spheres of human society’s life. The emergence of new lexical units is a
complex, multidimensional process that conﬁrms the dynamism of the language. This process
is also called «a change in lexical paradigms» [5, 87], which, according to the linguisticpedagogical context, involves consideration of the functioning of modern linguistic means in
various registers of speech communication. The new lexical unit passes through several stages
of socialization, that is, the adoption in society, and vocabulary -protection in the language.
Appearing, neologism extends, as a rule, to workers of means of mass information, teachers,
teachers. Then it is ﬁxed in print. The next stage of socialization is the acceptance of a new
lexical unit by the broad masses of native speakers. Then the lexicalisation process begins:
the acquisition of skills in the use of neologisms in society, the detection of conditions and
contraindications for their use in diﬀerent contexts. As a result, a lexical unit of a certain
structural variety appears, which is included in various dictionaries of neologisms [1, 12].
The number of lexical neologisms can not be calculated, since neologisms are created
not in the language as a system, but in the process of implementing this system. The sign of
the entry of new words into the system of language should be considered their «recurrence»,
that is, the ability to reproduce outside the original context, to be involved in semantic and
word-formation processes [2, 141]. Consequently, changes in the human experience lead to the
emergence and expansion of old fragments of the world picture, which respectively need to be
ﬁxed in the «linguistic» map of the world. The picture of the world is changing, there are new
sectors: astronautics, computer technology, genetic engineering, drug addiction, new types of
food, new types of protest. The traditional sectors are expanding: diseases, drugs, diagnostics.
And this means that the language will continue to appear new words that will eventually be
adopted in society.
It takes a lot of time for the new words to be ﬁxed in the language, and their use was
understandable to everyone. Until recently, expressions such as «inﬂection with an electronic
virus», «a woopy receiving a golden goodbye», were unclear phrases, but now the speakers
have no diﬃculty interpreting their meaning.
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O.O. Selivanov in the terminology encyclopedia «Modern Linguistics» provides quite
a complete and bulky deﬁnition of neologism: «Neologism is a word or a combination used
in a language in a certain period to designate a new or existing concept in a new sense and is
understood by native speakers» [11, 43] . Based on the above, we consider it appropriate to
note the following main properties of neologisms as units of the lexical system of language.
These are new words that are ﬁxed in the language and created by the act of the nomination,
including for the designation of newly-known notions. These include completely new in the
form and content of the word as the results of the emergence of new root elements or borrowing
results. It can also be words created from existing components, or words that have developed
new values [9, 124]. To specify the concept of «neologism», linguists use such parameters as
location in time, location in space, novelty, linguistic awareness, communicative restriction,
nominative aspect.
Neologisms are usually formed of elements already available in the language system. Such
creation is always a product of someone’s creativity, ingenuity or imitation.
Productivity is one of the main characteristics of diﬀerent language units. Of great
importance is the productivity of the characteristics of the word-building model - the main
mechanism in the creation of new words. It should be noted that in the theory of word-formation,
«productivity» has a synonymous term - word-formation activity, which is interpreted as the
ability of an element to form new words. Consequently, the model, the word-formation aﬃx,
the creative basis can be active in the formation of new words and, conversely, passive ones,
that is, they produce a small amount of words or are not formed at all. Consider classiﬁcation of
neologisms by linguists. One of the most famous is the classiﬁcation of V.I. Zabotkina, where
the neologisms are distributed, according to the means of creation, into the following groups:
1) phonological neologisms; 2) neologisms-borrowing; 3) semantic; 4) syntactical, formed by
a combination of characters available in the language [4, 37]. French researcher lexicology L.
Gilbert, taking into account the way of creation, also highlights the phonological neologisms,
borrowings, syntactical and semantic neologisms [2, 143].
Consequently, phonological neologisms. They are deﬁned as units formed from separate
sounds, by their original conﬁguration [8, 14]. These combinations of sounds are often
combined with the orphans of Greek or Latin origin. Such words are many among the terms
used in chemistry, physics, and other sciences. For example: monochromatic ‘single-color’,
polychromatic ‘multi-color’ etc. They got the name of their own phonological, or «artiﬁcial»
formations. Quite often, the words mentioned are mistakenly considered the result of the
foundation. Recall that the foundation is based on the compilation of two or more bases with
possible subsequent changes in the newly formed composite. The main productive models
are N + N = N; A + N = N [2, 89], for example: sun + ﬂower = sunﬂower; police + man =
policeman; boy + friend = boyfriend On the basis of the two existing words are united and give
a new meaning.
There are the following subtypes of phonological neologisms: 1) words generated from
exclamations; 2) slengizms; 3) onomatopoeia.
Let’s consider each of them. Modern English continues to be replenished with new words,
a certain number of which are phonological neologisms, formed from exclamations. For
example: zizz - (British Slang) short sound (from the simulation of the sound that a man gives
in a dream). Another example: sis-bombah - (American slang) spectacular sports, especially
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soccer (warehouses are often used by schoolchildren to cheer the players). Word to zap - shoot,
hit the teeth (in the direct and ﬁgurative sense). It is used in comics as a cry for transmitting
the sound of space weapons in the graphic form. Interesting is the word qwerty - the unoﬃcial
name of the keyboard of the typewriter, formed from the ﬁrst letters of the upper line of
the standard typewriter Q, W, E, R, T, Y. Tо whee (to excite) - from the whee exclamation,
transmitting positive emotions, capturing something and is widely used in the informal register
of linguistic communication.
Tunneling (or onomatopoeia) is also one of the ways of creating phonological neologisms.
With the help of sound, imitation of real phenomena, sounds that are observed in the
environment are reproduced. An analysis of modern English language shows that neologisms
of this type actively enrich the vocabulary of speakers. Consider some examples created using
this method. Rah-rah (a short skirt worn by girls during parades) - passes a rush of skirts during
dances; to buzz (to phone) - simulating the sound of a phone buzzer; to pop (to ﬂap, to clap) - to
simulate the sound of bottle decompression; itty-bitty (small) - simulating baby sounds; boozy
(drunk) - the imitation of the sounds pronounced by the inhuman man.
A separate variety of phonological neologisms is considered slengizma. It is known that slang
arises in various closed social or age groups; It forms mainly emotionally colored vocabulary
of low (familiar) sound [9, 79]. These words are the exclamations through which the senses are
transmitted, and the speech becomes expressive: Yuk !, wow! (capture, surprise); ouch! (cry
from painless pain); whoops !, sqebs !, erf! (embarrassment, confusion); bonk !, chyaa !, eesh
!, ﬂip mode !, oh my goshness !, shnikies! (diﬀerent kinds of surprises); but! shoots for real
!, ah ... and! (consent); yech! yuck! (disgust); dig that !, cool !, damm right! (approval); boo!
(disapproval); badand (distrust); squish !, woochow! (emotion); woopty - woo! (happiness);
yo! (ways to attract attention); phew! (relief). This also includes a certain group of words that
are used for designation of concepts related to illegal activities and prohibited substances in
society. For example, words such as Bo, Bo-bo, Boom, Hooch, Sezz, Sess, Yeh (synonyms of
the Ukrainian Marijuana concept) have relatively recently started to be used in English and are
phonological neologisms formed from the sounds that a person issues, being inﬂuenced drugs
This group includes such units as B, Boo-yah, E, G, La, Meow meow, yayo (coexist concerning
the notion of «drug»); Boo boo, bugaboo, deep doo - doo, doozy - simulations of the sounds of
the ﬁght are also considered phonological formations of certain social groups.
Analyzing examples, we see that vocabulary is replenished by phonological neologisms,
which are actively included in everyday use and are actively used by speakers. Such neologisms
are persistent and have the highest level of connotation of novelty; they can be attributed to
«strong neologisms», that is, those characterized by phonetic distribution, not characteristic of
the English language, as well as atypical morphological division [7, 264].
This also includes a certain group of words that are used for designation of concepts related
to illegal activities and prohibited substances in society. For example, words such as Bo, Bo-bo,
Boom, Hooch, Sezz, Sess, Yeh (synonyms of the Ukrainian Marijuana concept) have relatively
recently started to be used in English and are phonological neologisms formed from the sounds
that a person issues, being inﬂuenced drugs This group includes such units as B, Boo-yah, E,
G, La, Meow meow, yayo (coexist concerning the notion of «drug»); Boo boo, bugaboo, deep
doo - doo, doozy - simulations of the sounds of the ﬁght are also considered phonological
formations of certain social groups.
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Analyzing examples, we see that vocabulary is replenished by phonological neologisms,
which are actively included in everyday use and are actively used by speakers. Such neologisms
are persistent and have the highest level of connotation of novelty; they can be attributed to
«strong neologisms», that is, those characterized by phonetic distribution, not characteristic of
the English language, as well as atypical morphological division [7, 264].
Conclusions. Consequently, we can conclude that neologisms appear from practical
considerations to designate new unfamiliar phenomena that are perceived as long as native
speakers feel their novelty. The phonological neologisms are a separate group, they are formed
by the original combination of separate sounds. Among them it is advisable to distinguish units
that 1) are based on imitation sounds and sounding; 2) appeared on the designation of concepts
related to illegal activities and prohibited substances in society (slengizms); 3) exclamations
that give expressive color to the expression and are used for the direct transfer of feelings. The
prospects of research in this direction are the study of the spheres represented by neologisms;
features of the use of neologisms by speakers of diﬀerent age or social group, etc.
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НЕРЛОГІЗМІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ.
У статті йдеться про неологізми англійської мови; простежено та проаналізовано
класифікації неологізмів за способом творення; уточнено поняття “фонологічний неологізм”; виявлено продуктивність утворення нових слів згідно з фонологічним способом.
Ключові слова: неологія, фонологічні неологізми, лексична одиниця, імітація звуків.
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НЕОЛОГИЗМОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.
В статье рассмотрены неологизмы английского языка; уточнено понятие “фонологический неологизм”; проанализированы классификации неологизмов по способу их образования; выявлена продуктивность фонологического способа образования новых слов.
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ПАРАДОКСАЛЬНОСТЬ ЭТИЧЕСКОГО
В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ
Актуальность. Постоянная модернистская тенденция считать добро и зло устаревшими банальностями, которая наблюдалась в эпоху «серебряного века» и раньше,
продолжается и в современных условиях до тех пор, пока не происходят массовые трагические события и только этот императив несправедливости и боли возвращает нас реальности. Эти происходящие события напоминает нам, что эти категории по-разному
отражают ценность человеческой жизни поэтому не могут устареть. Безусловно правы
такие авторы, как Ж. Бодрийяр, Т. Адорно, С. Жижек, Н. Бердяев, которые в своих работах исходят из парадоксального характера этики. Реальная этическая проблема в то,
что зло может побеждать как правило процессе, но не в результате, который должен
быть позитивным, то есть носит временный, промежуточный характер. Однако, часто
множество этих временных побед уменьшают значимость результата, вплоть до полного
его обесценивания, что неоднократно бывало в истории. Другую этическую проблему
© Роговский А. М., 2019
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можно определить как изменение качества деятельности субъекта или социальных сил в
ходе реализации своих изначально позитивных целей.
Известный тезис о «смерти» субъекта применительно к данной проблематики означает исчезновение явных субъектов зла или их сдвиг на периферию социума и распыление
на множество элементов. В общественных явлениях, процессах зло присутствует не в
чистом виде, а в самых различных сочетаниях, постоянно взаимодействует с веществами
окружающей среды подобно железу и другим металлам. Отсюда, актуальность проблемы идентификации зла в условиях фактического отсутствия его субъектов-носителей.
Можно выделить следующие виды парадоксальности этического:
1. Парадокс Ж. Бодрийяра: «Когда мы стремимся ко всеобщему благу
– именно тогда заявляет о себе зло» [1, с.14] (или «благими намерениями…»). Здесь
зло порождено идеализмом абсолютизации цели, что приводит к тому, что следствие
отрицает причину, подобно отвержению обманчивых троянских даров. Восприятие достижений прогресса, как вызова и угрозы, характерно и для современного фундаментализма.
2. Парадокс С. Жижека: активность в одном (место, функция) означает
пассивность в другом [2. с. 16] или внешняя активность при внутренней пассивности. Здесь зло проявляется в отсутствие «другого», который должен компенсировать
одностороннюю активность субъекта или его несоответствие актуальным потребностям.
3. Зло конфликтов возникает вследствие наличия другого, ближнего и
совпадения сфер их интересов (любви и ненависти), когда в условиях глобализации
происходит сближение совершенно различных субъектов , что составляет коммуникативный вариант парадоксальности этического.
4. Концепт непредвиденных последствий или изменение роли
функций субъекта и качества процесса в целом, что относится как к левой
(равенство, справедливость), так и правой (свобода, рынок) идеологиям. На бытовом
уровне также наблюдается переход недостатка в избыток, а лишний вес становится признаком бедности, а не богатства.
5. Возникновение зла (отчасти и добра) носит парадоксальный характер вследствие:
побочного эффекта («лес рубят…), вытеснение и замещение целей («заряженное ружье
выстрелит»), эффекта коммуникации («с кем поведешься…»), контрверсийности добра
и всякого действия («добрые дела наказуемы»), выявления тайного, сокрытого («в тихом
омуте…»), а также недооценки деталей («дьявол в деталях…»).
При разрешении данной проблематики необходимо различать источники и проводники негатива в обществе, к которым относятся: стремление к власти, монополии, процессы десоциализации, маргинализации, поляризации в социуме, консумизм и конформизм, а также стихийные явления и движения. Будучи нейтральными проводники могут
не только усиливать, реализовывать негативные явления, но и скрывать его за маской
благонамеренности и прагматизма. Феномен маскировки проявляется и в том, что социальные противоречия часто принимают форму этнокультурных и религиозных.
Выводы. Современное зло обладает признаками бессубъектности, анонимности,
диффузности, (гибридности), консеквентности и парадоксальности. Это проявляется и в
том, что негативные явления и субъекты привлекают большее внимание, чем позитивные
и добро снова нуждается в новом «оправдании» (по В. Соловьеву) или онтологическом
220

обосновании как непреходящей ценности, а не альтруизма в чрезвычайных условиях,
что необходимо для ответ на новые, модернизированные вызовы негативных сил.
1.
2.
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ПИГМАЛИОН» Б. ШОУ В СОВРЕМЕННЫХ ЗАПАДНЫХ ТЕАТРАЛЬНЫХ
ИНТЕРПРЕТАЦИЯХ
Столетие со дня создания самой известной пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион» было
отмечено множеством разнообразных постановок в театрах мира. Цель данной статьи – дать краткий обзор наиболее интересных и показательных для нашего дня интерпретаций комедии в Европе и Америке.
Ключевые слова: Б. Шоу, «Пигмалион», интерпретация, актуальность, театральная постановка.
Наследие выдающегося англо-ирландского драматурга Бернарда Шоу насчитывает
десятки ярких пьес. Но комедия «Пигмалион», бесспорно, стала его визитной карточкой
в мировом театре, как «Гамлет» Шекспира.
В 2012 году отмечался столетний юбилей этой популярной пьесы Б. Шоу, вызвав
новую волну театральных, кино и музыкальных интерпретаций. Как известно, сам драматург предложил оригинальное прочтение известного греческого мифа о царе Кипра,
скульпторе Пигмалионе и созданной им статуи прекрасной женщины по имени Галатея,
в которую он влюбился и сделал своей женой после того, как Афродита вдохнула в нее
жизнь.
В пьесе Б. Шоу действие перенесено в Лондон. Героиня вовсе не прекрасна, это
Элиза Дулиттл – рыночная торговка цветов, разговаривающая на ужасном жаргоне «кокни», Пигмалион – Генри Хиггинс, профессор, аристократ и сноб, специалист в области
фонетики, который заключает пари: превратить вульгарную девицу в леди и научить ее
правильной речи. Сюжет должен по законам мелодрамы завершиться счастливым концом, перевоспитанием и взаимным чувством, но Б. Шоу – известный мастер парадокса,
любил выворачивать наизнанку общепринятое и взрывать старые жанровые структуры,
использовать открытый финал. Поэтому желанной для зрителей женитьбы не происходит, а о растревоженной душе перевоспитанной девушки уже никто не волнуется.
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Б. Шоу никогда не ставил задачу – развлечь и утешить публику, как раз наоборот, он
поднимался до постановки актуальных проблем своего времени, оригинально демонстрировал связь между внутренней и внешней сутью человека. В «Пигмалионе» автор
заостряет внимание на неравенстве классов, социально - нравственной проблематике,
а также привлекает внимание к английской фонетике, которой сам с давних пор увлекался. Однако резкая реакция критики на непривычный для того времени финал пьесы
якобы повлияла на Б. Шоу. Когда он писал дополнения к первой экранизации пьесы,
появился для некоторых постановщиком желанный намек на возможное возвращение
Элизы к Хиггинсу. Сам драматург такой поворот называл «шаблонами и заготовками
из лавки старьёвщика» и при жизни не допускал внесения изменений в пьесу. Вместе
с тем открытый, до конца не разъясненный финал и неоднозначность трактовки драматургом древнегреческого мифа, открыли режиссерам и актерам свободу выбора для собственных интерпретаций, создали, по выражению П.Рикера, «конфликт интерпретаций».
Первые постановки комедии Б.Шоу в Европе, потом в Лондоне, России и других странах демонстрировали неприятие режиссерами авторского финала. Стали все больше
склоняться к тому варианту, который Б. Шоу подсказал в «Послесловии»: брак Элизы с
молодым человеком Фредди и начале их совместной трудовой жизни и т.д.
Первый фильм по пьесе появился в 1938 году, в 1956 году ставший очень популярным мюзикл Лернера и Ф. Лоу «Моя прекрасная леди». И тогда оригинальный текст
пьесы отошел на второй план. Мюзикл привлек массового зрителя не только красивыми
запоминающимися мелодиями, но и развитием сюжета в духе сказки о Золушке со счастливым концом.
Последнее десятилетие нового столетия, по-видимому, в связи с «юбилеем пьесы»
ознаменовалось проявлением повышенного интереса мирового театра собственно к тексту драматического произведения Б. Шоу, а также попыткой по-новому прочитать популярное произведение, найти или выделить в нем мотивы и идеи, созвучные наступившему веку и сегодняшним социально - политическим веяниям.
Цель данной статьи - сделать обзор и критический анализ наиболее интересных в
плане интерпретации и художественного решения театральных постановок «Пигмалиона» Б. Шоу в Западной Европе и США.
Следует отметить, что подготовка к юбилею «Пигмалиона» началась еще до 2012
года. Как в Европе, США, так и на постсоветском пространстве афиши драматических
театров запестрели названием известной пьесы, отодвинув на второй план мюзикл «Моя
прекрасная леди», удерживающий популярность в течение десятков лет. Это свидетельствовало о желании вернуться к первоисточнику, насладиться остроумием драматурга,
дать возможность наполнить образы популярных персонажей новым дыханием. Естественно, что такое уважительное отношение к тексту приводило к более традиционной
режиссуре, без лишних «изысков», с акцентом на работу актеров, особенно дуэта Элизы
Дулиттл и Генри Хиггинса, требующей немалых психофизических усилий и собственных находок. Таким был спектакль в «Современнике» (Москва), театре им. В. В. Маяковского (Москва) и других в России. Подобная тенденция ярко проявилась в некоторых
театральных постановках Запада.
В лондонском театре «Олд Вик» в 2008 году состоялась долгожданная премьера
«Пигмалиона», осуществленная известным режиссером Питером Холлом, которую
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сначала увидели зрители городка Бата. Майкл Биллингтон, постоянный корреспондент
газеты «Гардиан», освещающий события культуры, подчеркнул, что «великая пьеса
была точно воссоздана, напоминая нам о том, что интеллектуальная жизненная сила
Шоу скрывает как подлинную комедию, так и боль жизни». И в то же время трактовка главных персонажей во многом была переосмыслена. Хиггинс в исполнении Тима
Пиготта – Смита - «не сухой профессор, а неудержимый школьник - переросток, вечно
вытирающий нос галстуком и чем-то позванивающий в карманах. Он человек, который
любит представлять себя Богом: отсюда его план превратить цветочницу в герцогиню».
[1] Элиза – девушка из рабочей среды, откликается на предложение Хиггинса из материальных прагматичных соображений. В кульминационной сцене – н а приеме она ведет
себя как автомат, «как живая статуя», за спиной которой еще маячит рынок и прежняя
жизнь. Но режиссер сумел донести главную идею драматурга о «вновь обретенной героиней независимости», ее освобождение от своего создателя.
Максимально уважительной к авторскому тексту стали постановки «Пигмалиона»
Б. Шоу в Лондоне в театре Гаррика (2011), в театре Smock Alley в Дублине режиссером
Лайем Халлиганом, в США «Вашингтонской Гильдией Сценического искусства» (2012),
в ирландском Театре Аббатства (2011) и в некоторых других.
Филипп Проуз, постановщик пьесы «Пигмалион» в «Гаррик театре», сделал акцент
на образе Элизы, стремясь с помощью исполнительницы роли цветочницы доказать, что
хотя «Хиггинс украл ее независимость, духовная жизнь принадлежит только ей». [2].
Исполнителям главных ролей удалось передать то, что известный критик Эрик Бентли
подчеркнул в пьесе Шоу: «борьбу двух ярких персонажей, вовлеченных в битву слов, от
которой зависит их судьба». Невозможность искусственно создать или переделать жизнь
придает постановке трагикомическое звучание. В финале Хиггинс «разрывается от отчаяния по поводу отъезда Элизы и восхищением ее независимостью» [3].
В своей более ранней постановке 2010 года пьесы Шоу на Чичестер фестивале, режиссер Ф. Проуз стремился донести ту же идею: «триумф Хиггинса является и его падением: его творение, Элиза, в конечном итоге обретает независимость, которая делает
невозможным ее возвращение в его удушающий, бесполый холостяцкий мир» [4].
«Вашингтонская гильдия», по словам критики, поставила «карманного «Пигмалиона» Б. Шоу, т.к. как возможности сцены и самого театра были очень ограничены. Однако
уважительное отношение к авторскому тексту и замыслу преобладают. Нельсон Прессли
в газете «Вашингтон пост» пишет: «У режиссера Билла Ларджесса нет никаких ярких
толкований, нет психоаналитического взгляда, объясняющего Хиггинса, нет поднятия
постмодернистского градуса под влиянием классовых и гендерных проблем, которые
уже на грани кипения, но он настаивает на энергии и точности, и ответ актеров живой и,
да, любовный» [5 ].
В Театре Аббатства в Дублине по руководством Анабелл Комин, как отмечают обозреватели, тоже «не навязываются современные аналогии с гендерными и классовыми
фантазиями», а достигается «тематическая точность и добросовестность в постановке
пьесы» [6]
Проблемы социального и имущественного неравенства, феминизма, человеческой
независимости, так явно звучащие в комедии Б. Шоу, бесспорно, не теряют своей актуальности и сегодня. В то же время молодые режиссеры стремятся приблизить несколько
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«архаичный» для современного уха текст к реалиям нового века, сказать по-новому о
волнующей мир проблеме полов, межнациональных отношений, насилия и человеческой свободы. Для реализации свои замыслов они прибегают к оригинальным сценическим решениям и ходам, стремясь сделать пьесу интересной особенно для молодого
поколения зрителей, привыкшего к благам быстро развивающегося технического прогресса, компьютерным технологиям, сексуальной свободе и т.д. В этом отношении представляют интерес две постановки последнего времени: в городе Лидсе режиссером Сэмом Причардом (2017г.) и Нью-Йоркской труппой «Бедлам» в театре на Центральной
площади ( 2019 г.)
Бернард Шоу в своем предисловии к пьесе отмечал, что «полноценная постановка пьесы технически возможна только в кино или на сценах, специально
оснащенных сложной аппаратурой». Сэм Причард решил воспользоваться новыми
техническими достижениями нашего времени и воплотить этот замысел драматурга на
театральной сцене. В театре «Уэст Йоркшир Плейхауз» он прибег к минимализму в организации сценического пространства, заполнив его главным образом цифровой звуковой
аппаратурой: видео, сэмплингами, звуконепроницаемыми витринами. Уже в первой сцене звучит запись голосов, отличающихся от настоящих, как в плохо дублированном иностранном фильме. «Перед началом слышны бормотания, в которых встречается предложение «Так ты читаешь цветочницу». Так что никто на самом деле не играет своего
персонажа; актеры играют людей, которые читают роли» [7], как отмечает Рон Симпсон
в своем обзоре. Тем самым на первый план, по замыслу режиссера, выходят волнующие
Б. Шоу на протяжении многих лет его творчества фонетические и лингвистические проблемы, тесно увязанные с социальными, особенно ярко зазвучавшими в «Пигмалионе». В
современном обществе, наполненном гаджетами, звуковыми устройствами, интернетовскими чатами, приводящими часто к игнорированию правил орфографии и орфоэпии, названные проблемы приобретают особую остроту. Но С. Причард тоже не ограничивается
техническими новшествами. Акцент на фонетике позволяет ему аудиовизуально выразить
мысль о том, что между речью человека и его внутренним содержанием существует прямая связь. Оценочные суждения о человеке невозможны без учета его отношения к речи
и языку. Театральное обозрение, посвященное этой постановке, названо «Хиггинс отправляет сообщение Шоу в 21 век». Автор статьи делает предположение, что «если бы Генри Хиггинс давал сегодня консультации, он был бы хипстером, работающим в восточном
Лондоне, наполненном новейшими гаджетами, управляющими звуком»[8]. Профессор в
исполнении Алекса Беккета предстает самоуверенным, зацикленным на себе человеке, лишенным всякой романтики, его отношение в Элизе ничем не отличается от отношения к
другим людям. Он воплощает пример «затормозившегося эмоционального развития» [8],
которое типично для многих людей нового информационного века. Поведение актрисы,
исполняющей роль Элизы, выглядит поначалу комическим, она всячески подчеркивает
свое безразличие ко всякому социальному успеху. Но вскоре она начинает ощущать себя
подопытным животным, которое подвергли клиническому испытанию в закрытой стерильной лаборатории профессора, и ее охватывает паническое чувство. Остановившийся
взгляд актрисы свидетельствует о том ущербе, который нанесен ее героине как человеку.
Режиссер Сэм Причард, в своей посмодернистской по форме деконструктивной постановке, используя новые технические приемы, а также заложенные в тексте Б. Шоу
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возможности, заставляет зрителя подумать о том, насколько голос и речь отражают суть
человека и влияют на его судьбу. Это напрямую связано с проблемой классовой идентичности и социальной мобильности в современной Британии, которая, по мнению режиссера, стала очень актуальной.
Еще одна вызвавшая большой резонанс у критиков постановка «Пигмалиона» осуществилась в американском театральном центре труппой «Бедлам». Прибегая к особому
подбору исполнителей, организации сценического пространства, режиссер Эрик Такер,
который сам исполняет главную роль Хиггинса, дополняет пьесу Б.Шоу новым смыслом, идеями, не стремясь при этом отойти от текста оригинала. Однако предложенные
им смысловые и театральные находки делают его работу по-настоящему оригинальной.
Героиня Элиза – не цветочница из Ист – Энда, а обнищавшая девушка индийского происхождения из Дели, говорящая на хинди. Ее отец мусорщик тоже индиец. Декорации
почти отсутствуют: несколько стульев и стол. Исполнителей всего шесть, они играют
разных персонажей, меняя только шляпы. Несколько сцен построены как миниспектакли, когда один исполнитель роли выходит вперед как бы на авансцену, а остальные выстраиваются в шеренгу, имитируя слушателей – зрителей. Используется прием смены
темпоритма. Действие убыстряется с каждой сценой, потом вдруг замедляется. Кульминационной становится сцена, в которой Элиза одна, при слабом освещении крутится,
как танцовщица, заворачиваясь в свое сафари, готовясь к приему у миссис Хиггинс. Эту
сцену рассматривают как моральную победу Элизы над своим учителем. Хотя он приписывает ее себе. Как пишет Джед Готлиб, «Такер сохраняет текст Шоу и его идеи, делает
акценты на тех местах в оригинале, которые отвечают современному миру, погрязшему
в патриархате и игнорирующем огромное имущественное неравенство» [9]. Сверхзадача
режиссера совпадает с идеей драматурга: донести до зрителя мысль о человеческом достоинстве.
Предложенные режиссером акценты, выбор исполнителей ролей позволяют расширить спектр затронутых драматургом проблем, придать пьесе новый импульс для успешного существования в двадцать первом веке, который озабочен вопросами постколониализма, национальной идентичности, социальной стратификации, сексуального насилия.
Например, критик Кэролин Клей отмечает, что «в век #MeToo эксплуатация цветочницы сильным мужчиной выходит на первый план в пьесе: конечно, Хиггинс заслуживает обвинения в насилии пусть лингвистическом, а не сексуальном» [10]. Как известно,
#MeToo – распространенный в соцсетях слэнг, который используется как осуждение
сексуального насилия или домогательства. Другой критик Алекс Солонски подчеркнул,
что «Пигмалион» - это комедия о женщине, которая становится деклассированной. Эти
изменения смещают игру в сторону тем колониализма и разрушения» [11].
Таким образом, далеко не полный обзор современных постановок «юбилейной»
пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион» свидетельствуют о повышенном интересе молодых
режиссеров и актеров к оригинальному драматическому тексту, который остается поразительно актуальным и в двадцать первом веке, смело вписываются в новый контекст.
Использование оригинальных театральных приемов и интерпретаций открывают в нем
новые неожиданные смыслы.
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«ПІГМАЛІОН» Б. ШОУ У СУЧАСНИХ ЗАХІДНИХ ТЕАТРАЛЬНИХ
ІНТЕРПРЕТАЦІЯХ
Століття з написання найвідомішої п’єси Бернарда Шоу «Пігмаліон» було
відзначено багатьма різноманітними постановами у театрах світу. Мета статті –
дати скорочений огляд найцікавіших та показових для сучасності інтерпретацій комедії
у Європі та Америці.
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B. SHAW’S «PPYGMALION» IN MODERN WESTERN THEATRE
INTERPRETATIONS
Centenary of “Pygmalion” the most famous Bernard Shaw’s play was marked by a great
number of various performances in the world theatre. The aim of the article is to give a short
survey of the most interesting and typical for our times interpretations of the comedy in Europe
and America.
Key words: B.Shaw, “Pygmalion”, interpretation, actuality, performance.
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СПРИЙНЯТТЯ КОНЦЕПТІВ «ЖИТТЯ», «СМЕРТЬ» В УКРАЇНСЬКИХ
ТА ЧЕСЬКИХ ПАРЕМІЯХ
У статті розглянуто концепти «життя» та «смерть» в малих паремійних жанрах
українського та чеського фольклору, тобто в прислів’ях та приказках. Визначено, що
вони вживаються на позначення понять, пов’язаних безпосередньо з функціонуванням
індивіда. У фольклорі зазначені концепти реалізуються шляхом вираження часопросторових, моральних, оцінних та інших ознак. Засобами вираження концептів
«життя» та «смерть» є метонімія, метафора, поширене порівняння, асоціонізм,
паралелізм та інші.
Ключові слова: фольклор, паремії, прислів’я, приказки, концепт, життя, смерть.
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Концепти «життя» та «смерть» в українських та чеських пареміях репрезентують
культурно марковані вербальні одиниці, що сформувалися на конкретному історичному
відрізку часу під впливом соціальних, культурних та побутових факторів. Предметом дослідження стали концепти «життя» та «смерть» в структурі прислів’їв та приказок українською та чеською мовою. Вираження вказаних концептів може відбуватися на різних
рівнях та реалізуватися у відповідності до конкретної соціальної ситуації.
З метою виявлення емоційного забарвлення та сприйняття концептів «життя» та
«смерть» в українських та чеських пареміях важливо окреслити основні напрями їх вивчення, виявити особливості семантичної реалізації. Аби визначити шлях репрезентації
кожного з концептів, важливо реконструювати архетипи та архетипні мотиви, їх символізм в українському та чеському фольклорі. «Життя» та «смерть» в пареміях часто
репрезентовані словосполуками «цей світ» та «той світ». Концепти такого типу можуть
бути виражені спеціальним механізмом функціонально-психологічного захисту особистості, а також можуть виражатися на метонімійному, метафоричному, тавтологічному,
евфемістичному рівнях світосприйняття тощо.
За визначенням І. Голубовської, прислів’я та приказки – це «стійкі вислови у формі
синтаксично завершеного речення, які породжуються усною народною творчістю або
запозичуються з певних літературних джерел, втрачаючи зв’язок із цими джерелами» [3,
с. 72]. У фольклорі пареміографія «об’єднує найкоротші жанри, що в образній формі відтворюють найістотніші явища і реалії дійсності: прислів’я, приказки (приповідки) та їх
жанрові різновиди – вітання, побажання, прокльони, порівняння, прикмети, каламбури,
тости» [3, с. 71]. По суті, це свого роду словесні мініатюри, що «в процесі формування
закріпились як своєрідні усталені формули, образні кліше» [3, с. 71]. Також валиво зазначити, що в багатьох прислів’ях і приказках «зафіксовані елементи давніх міфічних
уявлень, риси доісторичної епохи, що засвідчує їхнє давнє походження і дає підставу
відносити цей жанр до найдавніших утворень усної словесності» [3, с. 74].
Як зазначала Л. Савенкова, вторинні мовні знаки – це «закриті стійкі словосполуки
(тобто прислів’я та приказки), що є маркерами ситуацій чи відношень між певними реаліями» [11, с.3].
Підсумовуючи, можна сказати, що робочим визначенням прислів’їв та приказок як
жанрів паремій із використанням концептів «життя» та «смерть» може стати такий: «Паремія – це невеликий за обсягом жанр, але розмаїття паремій за формою і змістом, походженням і художньо-образною структурою творить ряд труднощів при їх збиранні,
вивченні, класифікації. Вони вимагають багатоаспектного дослідження, бо, хоч і невеликі за розміром, дуже влучні, відображають народний побут, історію, культуру, традиції, звичаї, вірування, і водночас особливості світосприймання, психіки, самого способу
мислення, національної ментальності» [8, с. 534].
При створенні таких паремій їх автори послуговуються такими художніми засобами,
як паралелізм, алітерація, асонанс, рима. Як правило, прислів’я та приказки вживаються
в конкретній ситуації, але не позначають її окремих елементів, а ставлять всю ситуацію у
зв’язок з якою-небудь спільною та загальновідомою закономірністю, яку вони, власне, і
виражають. Малі жанри паремій не допускають вільної заміни слів-компонентів та зміни
граматичної структури.
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На лексичному рівні прислів’я та приказки не є лексичною єдністю, але частиною
тексту, мікротекстом. Всі прислів’я та приказки, незважаючи на використання того чи
іншого концепту, мають конкретне емоційне та стилістичне забарвлення і можуть бути
використані тільки в конкретному мовленнєвому стилі.
На думку Л. Голишкіної, часто, не розуміючи змісту паремій, мовці нехтують ними
та не використовують в мовленні. В іншому випадку їх використовують тільки жартома.
Однак дослідниця наголошує, що зміна граматичного висловлювання не впливає на стилістично-емоційну суть прислів’їв та приказок із використанням концептів «життя» та
«смерть» [2].
Власне, поняття концепту в жанрах паремій є фіксованим та структурованим, таким,
що зароджується в процесі пізнавальної діяльності, відображає та узагальнює досвід
людини й репрезентовану її свідомістю дійсність. О. Кубрякова визначає «концепт» як
термін, що пояснює «одиниці ментальних або психічних ресурсів нашої свідомості у
тій інформаційній структурі, що відображає знання і досвід людини» [7, с. 36]. Тобто
«концепт» в розуміння реципієнта – це певна одиниця, відображена одночасно на інформаційному, когнітивному, смисловому, ментальному та інших рівнях, де функціонує в залежності від поставлених завдань [7, с. 36]. Ю. Степанов визначає «концепт» як осередок культури у ментальному світі людини; «жмуток» уявлень, понять, знань, асоціацій,
переживань [13, с. 43].
В аспекті досліджень саме прислів’їв та приказок концепти «життя» та «смерть» слід
розглядати як певне семантичне утворення, що «вирізняється лінгвокультурною специфікою і певним чином характеризує носіїв конкретної етнокультури» [9, с. 47]. Загалом,
концептом є певним ментальним генотипом, архетип, першообраз, що віборажає національну історію, традиції, обряди, вірування та переживання конкретної територіально
обмеженої групи людей, що акумулюється в межах певного часового проміжку. О. Івановська зауважує, що в українській фольклористиці до категорії «концепту» вдаються
в тих випадках, коли в канонічних жанрах народної творчості виявляють глобалізовану
семантику бінарних опозицій, як от «життя»/«смерть». Така універсальність значень, на
думку дослідниці, переважає над образночуттєвою конкретністю [5, с. 75].
Концепти «життя» та «смерть» можуть виражати різні концептуальні ознаки тих чи
інших об’єктів зображуваної дійсності. Поняття «життя» у Великому тлумачному словнику трактується як: «існування всього живого; прототип смерті; стан живого організму
в стадії розвитку, зросту; період існування кого-небудь; вік; спосіб існування кого-небудь; пожвавлення, рух, посилення діяльності живих істот; сукупність явищ, що характеризують існування, визначають розвиток чого-небудь; те, що реально існує; дійсність
[1, с. 276]
Натомість концепт «смерть» є антонімом до концепту «життя», хоча способи їх вираження є тотожними. Смерть виражає закінчення життя, точку відліку нового етапу,
кінець певної діяльності, перехід до іншого виміру реальності і так далі.
Вербалізація концепту «життя» перш за все передбачає вираження саме поняття часу,
його плинності, сприйняття часу тощо. В процесі концептуалізації час узагальнюється та
синтезується, перетворюючись у єдиний концепт «життя», що вбачає не єдине вираження швидкоплинності часу в житті конкретного індивіда, але й його досягнення, невдачі,
динаміку змін тощо. Концепти «життя» та «смерті» залежать від ряду факторів – від
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психологічних, лінгвістичних та соціокультурних до перцептивних та фрагментарних.
Перед формуванням власне концепту вибудовується їх архетипний код, в котрому активно функціонують національна символьна картина із практичним досвідом [4, с. 241].
Будь-який концепт, як «життя», так і «смерть», є укоріненим в людській свідомості
та має ряд асоціативних зв’язків, як правило, імплікаційного характеру, тобто відображаються реальні та ірреальні зв’язки між свідомістю реципієнта та об’єктивною дійсністю.
Передумовою формування кожного з вказаних концептів є первісний архетип. Архетипами концепту «життя» є схід сонця, поява світла, перевтілення, переродження і подібні.
Натомість, архетипами концепту «смерть» є занурення у воду, занурення в пітьму, вхід у
темряву, сон, спокій, порожнеча, розлука, закінчення чогось тощо. Трансформація архетипів і створює кожен із концептів, його особливості та диференційні ознаки. Приміром,
архетип світло як вираження концепту «життя», що протиставляється архетипу темряви,
що уособлює концепт «смерті». Тобто обидва концепти означають антонімічні поняття,
однак виражаються за допомогою одних і тих самих стилістичних та художніх засобів
[14, с. 52].
Н. Колкова пропонує розглядати концепт «смерть» в жанрі паремій в кількох основних категоріях вираження: як ставлення до смерті (виражає страх, невпевненість, боязнь невідомого чи потойбічного), як образ смерті (за допомогою яких образів та символів власне поняття смерті уявляє конкретний суб’єкт комунікації), як сценарій переходу
від одного способу життя до іншого (смерть трактується не як закінчення життя, а як
переродження чи продовження існування, але в іншій формі функціонування) [6, с.14].
Ще одна важлива властивість концептів «життя» та «смерть» – здатність персоніфікуватися. У фольклористичних міфологічних уявленнях українців «життя» завжди
асоціювалося із народженням дитини, а в міфах та піснях було зображене молодою та
красивою дівчиною. Натомість, «смерть» повсякчас зображувалася чорною згорбленою
бабцею, іноді вдягнутою в довге чорне вбрання та з косою в руках.
У слов’янській міфології, символ смерті уособлює богиня Морана. Вона дуже красива, крім того, є володаркою зими. В деяких селах ще й досі зберігається звичай “замовляння смерті”, коли навесні люди роблять із соломи і старих ганчірок ляльку (відому
як Морана, Марена, Маланка), яку потім кидають з обриву або мосту, або спалюють у
вогні. В Чехії ім’я цієї постаті має декілька варіантів: Морана або Смртка, що походить
від слова «смерть» (Smrt, Smrtholka, Smrtolka, Smrtka). Оздоблену солом’яну ляльку виносять з села, співаючи церемоніальні пісні, а потім кидають у воду чи канаву, спалюють
або закопують у землю. Кидання у воду, ймовірно, не означає знищення Смерті і Зими, а
лише відправлення її назад у підземний світ.
Основними художніми засобами функціонування концептів «життя» та «смерть» в
прислів’ях та приказках українських та чеських паремій є порівняння, метафора та метонімія. Апелюючи до дефініції, можна визначити, що прислів’я та приказки як малі
жанри українських паремій є художньо-образними висловами, де в гранично лаконічній
формі виражене узагальнене значення глибокого поняття, іноді іронічно чи багатозначно
прихованого. При цьому використовуються різні шляхи образотворення, художні тропи,
їх форми та комбінації.
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Основним засобом вираження концептів «життя» та «смерть», на думку О. Сахарової, є метафоризація. Вона сприяє тому, що концепти збігаються при бінарній опозиції та
функціонують тільки в антонімічних зв’язках [12, с.164].
Метафоризація концептів «життя» та «смерть» в прислів’ях та приказках виражається через внутрішній зв’язок між конкретними предметами, діями, явищами тощо.
Друга категорія виражальних засобів – порівняння. Порівнюватися концепти «життя» та «смерть» в структурі прислів’їв та приказок можуть на основі ознаки чи дії. Також
можлива персоніфікація елементів прислів’їв та приказок із використанням концептів
«життя» та «смерть». В таких випадках персоніфікуються, як правило, самі концепти.
Тоді «смерть» стає уособленням старої жінки, чорта, нечистої сили, темряви тощо. Натомість концепт «життя» уособлюється в малій дитині, світанку тощо.
Домінантним тропом в прислів’ях та приказках, де функціонують концепти «смерть»
та «життя», є метонімія. Вона виражає лаконічність того чи іншого описаного явища чи
поняття.
В окремих випадках доцільно говорити про використання гіпербол, поширених епітетів тощо.
Всі прислів’я та приказки з концептами «життя» та «смерть» можливо за структурою
віднести до простих та складних. Простим на позначення концепту «смерть» є такий
паремійний вислів, як «Догоріла свічка до полички», або чеське «Má smrt na jazyku» [15,
с.66](Має смерть на язиці). В той же час до паремії складного типу можливо віднести ті,
котрі структурно діляться на дві та більше частини і створені за допомогою використання прийомів простеження підтексту, іронічного забарвлення, художньої образності тощо.
Зокрема, в жанрі паремій концепти «життя» та «смерть» можуть функціонувати шляхом використання прийому зіставлення. Наприклад: «Умер Іван, – умирать і нам» / «Ve
smrti jsou si všichni rovni» [15, с.95] (Перед смертю усі рівні). Прийом контрасту дозволяє
протиставити різнотипні явища та концепти між собою в структурі пареміографічної
одиниці. Приміром: «Не смерть страшна, а недуга» / «Ani vůl dvěma smrtmi neumírá»
[15, с.37] (Навіть віл двічі не вмирає). Рідше концепти «життя» та «смерть» в паремійних
одиницях можуть бути репрезентовані шляхом використання прийому антитези. Як приклад: «Лікар підіймає, а смерть не пускає».
Найбільш поширеним є прийом паралелізму, що може функціонувати відразу в кількох варіантах. Це прямий паралелізм з використанням одного з концептів: «Яке життя,
така й смерть» / «Jaký život, taková smrt» [15, с.50]. Контрастний паралелізм: «Життя
– казка, смерть – розв’язка», психологічний паралелізм: «Їздить морем – воювати з
горем» / «Kočicí hra – myši smrt» [15, с.62] (Коту гра – миші смерть).
Іноді в фольклорі маємо паремійні одиниці на позначення визначених концептів,
створених у формі дилеми, тобто кількох взаємовиключних компонентів. Приміром:
«День довгий, а вік короткий, «Життя коротке, а горе довговічне», «Гадка за горами,
а смерть за плечами» / «Živí se všeho dočekají a mrtví doleží» [16, с.130] (Живі всього дочекаються, а мертві долежать).
В певних паремійних одиницях зазначені концепти можуть бути використані в структурі причинно-наслідкових звязків, коли один концепт пояснюється функціонуванням
чи вираженням іншого і навпаки. Наприклад: «Хто на світ родився, тому смерті не
минути», «Скільки не жив, а вмирати треба», «Нехай мруть та нам дорогу труть, а
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ми сухарів насушим та й за ними рушим» / «Strach veliká věc a smrt holé nezdraví», «Lepe
poctivě umřit, než potupně živým být» [16, с.129] (Страх – велика річ, але смерть – просто
недуг. Краще чесно померти, ніж принизливо жити ).
При використанні прийому порівняння при створенні паремійних одиниць з використанням концептів «життя» та «смерть» досить часто звертається увага на поширенні
літературознавчого тропу. Тобто порівняння відбувається не просто за ознакою чи певною іншою характеристикою конкретного концепту, але у відповідності до ситуативного
типу та його способів реалізації. Наприклад: «Літа пливуть, як вода», «Біжить мій вік,
як вода по камінню», «Пройшли роки, як гірська вода», «Літа наші все минають, як дощова хмара» / «Roky plynou jako voda». Поширеного порівняння в деяких випадках можливо досягнути й за рахунок зіставлення абстрактного поняття з конкретним. Здебільшого, концепти «життя» та «смерть» в паремійній одиниці зіставляються з суб’єктом. Як от:
«Як не мудруй, а вмерти треба», «Смерті не відперти: як народився, а треба умерти»,
«Що не родиться, те вмирає», «Скільки не живи, а помирати треба», «Хоч круть, хоч
верть, а все найдеш у черепочку смерть», «Або верть-круть, або круть-верть, а неминуча смерть» / «Smrt nevybírá, bere pořád. Mladý umřít může, starý musí. Smrt na zuby
nehledí» [16, с.130] (Смерть не вибирає, бере всих підряд. Молодий вмерти може, а старий мусить. Смерть на зуби не дивиться).
Структурно паремійні одиниці з використанням концептів «життя» та «смерть» можуть бути композиційно різними, однак побудованими за одним із двох варіантів: асиметричним чи симетричним, зважаючи на збереження смислових зв’язків [10].
Як правило, концепти «життя» та «смерть» виражаються через часові та просторові поняття на позначення минулого чи майбутнього. «Життя», – це майбутнє, «тоді як
«смерть» – уособлення минулого. Приміром: «Не шукай другому смерті, як твоя за спиною ходить», «Вечеря на столі, а смерть за плечима», «Гадка за горами, а смерть за
плечами» / «Nehledej smrt, smrt si tě najde»[16, с.129] (Не шукай смерті, вона тебе знайде). Такі приклади використання концепту «смерть» є вираженням таких ознак смерті,
як явища, як близкість до індивіда, невидимість тощо.
Проаналізувавши структуру паремійних одиниць із використанням концептів «життя» та «смерть» та засоби їх вираження в україномовному та чеськомовному контексті,
важливо звернути увагу на основну частині їх функціонування – в просторово-концептуальній опозиції, що зумовлено не тільки лексико-семантичним, але й локальним аспектом. Концепти «життя» та «смерть» виникли в українському фольклорі від архетипних
понять на означення початку та кінця, а також на позначення минулого та майбутнього
чи теперішнього тривалого часу. В залежності від ситуації використання та контексту
функціонування паремій визначені концепти можуть бути виражені через поняттєвий
символізм та бути уособленням тих чи інших понять чи значень. Сакральне переміщення
між концептами додає динаміки семантичному навантаженню понять та їх стилістичному способу вираження. Як правило, концепти «життя» та «смерть» в фольклорному просторі паремійних жанрів виражаються шляхом послуговування такими стилістичними
прийомами, як поширене порівняння, метафоризація, метонімічне переміщення, уособлення, іронія, асоціонізм, паралелізм, динамічна градація та подібні. Концепти «життя»
та «смерть» завжди знаходяться в бінарній опозиції та зрідка на сакральному рівні можуть мати точки дотику у вигляді певних явищ відображуваної дійсності на вербальному
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чи онтологічному рівнях. Таким же методом можно класифікувати і чеські коцепти Život
та Smrt, що допомагає нам вивчати ці концепти у порівнянні з українськими. Звичайно,
що існують і певні відмінності у пізнаванні цих концептів нашими народами, проте
спільного набагато більше.
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ВОСПРИЯТИЕ КОНЦЕПТОВ «ЖИЗНЬ», «СМЕРТЬ» В УКРАИНСКИХ И
ЧЕШСКИХ ПАРЕМИЯХ
В статье рассматриваются концепты «жизнь» и «смерть» в малых паремийных
жанрах украинского и чешского фольклора, то есть в пословицах и поговорках.
Определено, что они употребляются в обозначении понятий, связанных непосредственно
с функционированием индивидуума. В фольклоре данные концепты реализуются путем
выражения временно-пространственных, моральных, оценочных и других признаков.
Способами выражения концептов «жизнь» и «смерть» есть метонимия, метафора,
распространенное сравнение, асоционизм, параллелизм и др.
Ключевые слова: фольклор, паремия, пословицы, поговорки, концепт, жизнь,
смерть.
Sobora Y.B., aspirant
Rylsky Institute of Art Studies, Folklore and Ethnology NUS of Ukraine, Kyiv
COGNITION OF THE CONCEPTS “LIFE”, “DEATH” IN UKRAINIAN AND
CZECH PAREMIES
This article analyzes the concepts of “life” and “death” in the small paremian genres of
Ukrainian and Czech folklore, that is, in proverbs and sayings. It is defined that they are used to
refer to concepts related directly to the functioning of the individual. In the folklore these concepts are realized through the expression of time-space, moral, estimation and other features.
Means of expressing the concepts of “life” and “death” are metonymy, metaphor, widespread
comparison, associonism, parallelism, and others. Symbolism of the use of concepts in proverbs and sayings is realized through personalization, personification and use of other artistic
stylistic techniques. The concepts of “life” and “death” are always in the binary opposition
and can intersect in specific cases where proverbs and sayings express the communicative attitude to the direct meaning of a concept.
Key words: folklore, parema, proverb, sayings, concept, life, death.
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УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ЗАМОВЛЯННЯ: СФЕРА САКРАЛЬНОГО
У статті вивчено образ Світового дерева у текстах українських народних замовлянь. Зазначено, що Світове дерево поєднує три світи: верхній (небесний), середній (земний), нижній (підземний), виступаючи засобом особливої організації міфологічного простору. Визначено концепти, які інтерпретують ритуал замовляння як рух до сакрального центру. Звернено увагу на лексеми, що реалізують значення сакрального центру в
текстах українських замовлянь. З’ясовано особливості функціонування досліджуваної
лексики та описано символічні значення концептів у сакрально-магічних текстах.
Ключові слова: українські замовляння, сфера сакрального, магічний текст, Світове
дерево, сакральний центр, концепт, лексика, символічні значення.
Замовляння – не особливі слова, а особливий стан світу й людини, особливий – суціль
значущий і тому суціль віщий – діалог Людини зі Світом [4, с. 16].
У замовляннях найбільшою мірою експліковані ознаки впорядкованості й уречевленості простору у вигляді розгорнутих перелічень його елементів або об’єктів магічного
впливу; найбільша кількість образів-ізоморфів Світового дерева представлена вегетальною парадигмою; для простору епосу характерні дискретність, підпорядкованість просторових елементів культовим та артефактуальним ізоморфам Світового дерева [5, с. 1516]. А ось ознаки впорядкованості простору в загадках акцентується менше: незначною
кількістю образів маркерів переходу; велика кількість ізоморфів Світового дерева виконують функцію сакрального центру завдяки резонантності з іншими текстами [5, с.16].
Дослідник української міфології В.М. Войтович зазначає, що Дерево життя (Світове
дерево, Небесне дерево, Дерево пізнання, Райське дерево) – дерево, що росте посеред
вирію-раю; воно породило матір Всесвіту – богиню Ладу, а водночас небо, землю та весь
світ; на ньому ростуть молодильні плоди; з-під коріння б’ють золоті та срібні джерела; у
його божественному світлі, з якого вийшла і перша людина, поєднався живий та неживий
світ зі світом духів та богів, первовічне дерево виражає золоту присутність життя, вічну,
живу й світлу триєдність бога Сонця [2, с. 140].
Образ Світового дерева декларує єдність Всесвіту, виступає засобом особливої організації міфологічного простору.
Метою статті є вивчення образу Світового дерева у текстах українських народних
замовлянь. Визначено такі завдання: дослідити Світове дерево як поєднання трьох світів: верхнього (небесного), середнього (земного), нижнього (підземного); визначити
концепти, які інтерпретують ритуал замовляння як рух до сакрального центру; охарактеризувати лексеми, що реалізують значення сакрального центру в текстах українських
замовлянь; з’ясувати особливості функціонування досліджуваної лексики та описати
символічні значення концептів у сакрально-магічних текстах.
Лексичні приклади подаємо в тих формах і мікроконтекстах, у яких вони трапляються в досліджуваних текстах.
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У парадигмах образів-ізоморфів Світового дерева найбільш повно представлені вегетальна, атрибутивна і просторово-архітектурна [5, с. 13]. Зазначимо, що найчастіше
дійовими особами сакрального центру є змії, як-от: На морі на океані, на острові Буяні
стоїть ліжко нове, тесове; на ліжку – перина пухова, на перині лежить змія шкурна [1,
с. 281]; На морі, на полуморі стоїть дуб столоватий, головатий, красний, прекрасний,
бардзо хороший. На тому дубові цариця Оргера – красна, прекрасна, бардзо хороша.
Мала вона собі дві дочки: одна Ганна полуоліянна, а друга – Оляна полуоліяна [1, с. 282].
Образу Світового дерева характерна числова символіка, наприклад, три і сімсот: Під
сонцем, під жорстоким і під лісом, під чорним, під високим, там стоїть верба; під тією
вербою сімсот коренев, і на тій вербі сімсот канатов, і на тіх канатах сидить цар Хан
і цариця Ханиця; і прошу я царя Хана, і царицю Ханицю, і властников їх, і да поможите,
і вимете три зуби лихих з рижого коня з раба Божого, з крови чорної, з кости жовтої,
з шерсти рижої! [1, с. 288].
Світове дерево поєднує три світи: верхній (небесний), середній (земний), нижній
(підземний), про що йдеться у текстах замовлянь на кшталт: Ішов святий Омеліян в чистоє поле, стріла його дівиця Марія: – «Куди ти ідеш, святий Омеліян?» – «Пойду в
чистоє поле; і в чистім полі стоїть груша, на тій груші соколове гніздо висить, а в тім
гнізду лежить гадина Ладина, царей цариця. Пойду скажу, нехай вона скаже і закаже
свойому роду і народу: вкусила гадина раба Божія; на синьому морі лежить білий камень, а под тім каменем лежать щучії зуби: «Вон зуби, вон зуби, вон зуби!» [1, с. 289].
Дерево життя – знамено трьох основ світу; Яв – світ видимий, явний, дійсний; стовбур Дерева життя – то земне існування людей у просторі з Сонцем; Нав – світ невидимий, духовний, підземний, потойбічний, світ предків, коріння Дерева життя; Прав – світ
законів, правил, освячених звичаями, досвідом, обрядами; крона Дерева життя, де живуть боги, це їхній духовний світ. Незалежно від того, яким уявляється Світове дерево,
його потрійне розчленування по вертикалі завжди підкреслене. З горішньою частиною
дерева (віти) пов’язані птахи (часом два – симетрично щодо стовбура – або один на верхівці, часто це буває орел); з середньою частиною (стовбур) – копитні (олені, лосі, корови, коні, антилопи і т. ін.), зрідка – бджоли, в пізніших традиціях – людина; з нижньою
частиною (корінням) – змії, жаби, миші, риби, бобри, видри, ведмеді, інколи фантастичні
чудовиська, породжені нижнім світом [2, с. 140]. Прослідковуємо це у замовляннях на
кшталт: На полі, полі, на степі, степі, стоїть грушка, під тією грушкою стоїть золотая
коровать, і на той короваті лежить змія [1, с. 289]; На Сіянських горах, на морських
плитах стояв дуб; на тім дубі Семенове гніздо, у Семеновім гнізді Оленова змія [1, с.
292]. Дуб – особливо священне дерево, втілення Світового дерева-прадуба, який росте у
вирії; дуб – дерево бога блискавки і грому Перуна, його шанують за міцність, красу, довговічність, а в давнину рубали тільки з дозволу волхвів [2, с. 134-135]. Тому й у замовляльних текстах хворобі забороняється «бувати» та «гуляти» під зеленим дубом, як-от: Ти
враз, вразище, не я тебе вимовляю, / сам Господь вимовляє і тебе під пупа посилає. / Під
зеленим дубом тобі не бувати й не гуляти [1, с. 103]. У цьому замовлянні дуб зелений,
адже традиційно цей колір символізує життя та надію.
Образ острова Буяна реалізує значення сакрального центру в магічних текстах українських замовлянь. Острів Буян (Киян) – міфопоетичний образ весняного неба; має велике значення в народних переказах: чародійне слово замовлянь, звернене до божеств,
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здебільшого починається зі слів: «На морі на окіяні, на осрові Буяні»; на цьому острові
перебувають усі могутні сили весняних дощів, гроз, громів, бур; тут і змій, усім зміям
старший, і віщий ворон, усім воронам старший брат, який клює вогненного змія, і птах із
залізним дзьобом і мідними кігтями, і бджолина матка, усім маткам старша, і черепаха,
усім гадинам старша; на цьому острові живуть діва Зоря та бог Перун; сюди зверталися
наші предки, прохаючи віщі сили вилікувати їх від ран і хвороб, дарувати снагу, принести щастя в любові; в одному із замовлянь ідеться, що на острові Буяні стоїть береза
– кроною донизу, корінням доверху, а тій березі сидить Богородиця, якій приписували
владу над грозою, посилання дощу і владу над земними врожаями [3, с. 424]. Найчастіше
острів Буян зустрічається у замовляннях від укусу змії, наприклад: Ой на морі, на окіяні,
на острові на Буяні, стоїть дуб, а в тім дубу – зруб, а в зрубі – зміїний зуб. Змій окатиха, опалиха, одимиха, омижиха! В чистім полі на рябому коні Господь сам поїзжає,
іскає змії окатихи, опалихи, одимихи, омижихи. Вийміть із раба Божого (такого-то
чи такої-то) їх худоби зміїний зуб та положить гадові в зруб, а не виймете, виноваті
будете [1, с. 284]; На морі-окіяні, на острові Буяні, там лежить колода, а в той колоді – три цариці, три зміїщі: одна Софія, друга Половія, третя Домникія [1, с. 286]; На
морі, на окіяні, на острові, на обояні стоїть церков; а в тій церкві стоїть престол, за
престолом сидить пречистая діва Марія, шиє вона шовком кріваву рану; шовку не стало
й кров перестала (тричі) [1, с. 90].
У народній міфології «Море», «Море-Окіян», «Киян-Море» символізує світовий простір, а дерево – внутрішню невидиму структуру цього простору [2, с. 142].
Простір текстів замовлянь постає як уречевлений, оскільки збереження належного
складу і взаємного розташування елементів у Космосі є запорукою збереження його
структури [5, с.7], як-от: Звір у полі, риба в морі, гробак у землі. Оце їх три брати як
зійдуться всі до міста, будуть їсти, пити, до місяця говорити, тоді в нарожденої, молитвеної (ім’я) будуть зуби боліти [1, с. 123]; Місяць на небі, камінь у морі, а мертвець
у гробі. Як їх суду не судити, так їм до купи не сходитись та не їсти і пити [1, с. 124].
У контексті інтерпретації ритуалу замовляння як руху до сакрального центру виняткового значення набуває концепт переміщення (спільний із текстами чарівних казок) та
найчастіше вербалізований такими лексемами:
піду, іду, ішов: Встану я, раба Божа, раненько, помолюся Богу і поблагословляюся,
піду в двері, а з дверей у ворота, вийду на дорогу, піду до океану-моря. На океані-морі
пливе рокитовий кущ, там сидять Петро, Павло, Миколай, Кузьма, Дам’ян, Ілля пророк
і Григорій Побідоносець [1, с. 111]; Встаю не благословенна, / Іду не хрещена / Із дверей
у двері, / Із воріт у ворота. / Підходжу під ясний місяць, / Під дрібні зірки, / Де в чистім
полі / Стоять три тополі. / Там вклякаю – / Матір божою благаю: / – Мати Божа, заступнице, / Зніми з мене сухоти й гризоти, / З легень, з печень, / Із серця, з-під серця, / Із
білих рук, із босих ніг [1, с. 15]; Ішов сам Господь Савоохт через синє море, ніс каменя пуд
пахою для осторожності те переміняв, у синє море каменя вкидав. Хто з синього моря
каменя виме да розкусить, то хрещену, народжену чи в питті, чи їді, чи в гулянні, чи в
буянні, чи в житньому хлібу іспокусить [1, с. 56];
скочити, бігти: Отець домовий! Скоч додолу та принеси мого (Івана) до мого дому;
неси його душу, неси його кості, неси його живіт і біле лице, і щире серце якнайскорійше,
якнайпрудчійше: в цей час, в цю годину. Біжи прудко, біжи хутко, як цей дим біжить
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угору, щоб ти так прудко та хутко приніс народженого і молитв’яного раба Божого
козака (…) до дому мого [1, с. 217];
привести: Місяцю молодий, ти як серп золотий! / Хай тобі буде на підлов’я, / А
мені – на здоров’я! / Є у тебе три сестриці: / Запека, зануда, завара. / Ти запеку запечи,
/ Ти зануду зануди, / Ти завару завари, / А до мене милого. / Коханого приведи! [1, с. 222];
вийти: Вийду на круту гору, стану і гляну на ясную зорю. На тій горі стоять три
дуби, за тими дубами стоят столи, позастилані килимами, за тими столами сидять
пани рядами. Один держить рукавицю, другий – патирицю, а третій держить дубину –
скот сірий поганяти і кров розганяти [1, с. 269].
Сакральному центрові більш властиве «нульове переміщення» – лежати: На черном
морі лежить камень, а на камені гадина. Хто тую гадину ізрушить, той мене спокусить [1, с. 63]; стояти, сидіти: На морі стоїть дуб, а на дубі сидить сокіл [1, с. 53], до
яких наближається ще один персонаж замовляння – змія (прилетіла змія): Прилетіла
змія, хоче з’їсти сокола. «Стій, змійо, не їж мене, їж (Мартиних) сімдесят болячок,
сімдесят гарачок, сімдесят уроків, сімдесят пристріток, сімдесят напиток, і вітряних,
і водяних, і заспаних, і насланих, і чоловічих, і дівчачих, і жіночих, і парубочих, – я вас
усіх знаю й поіменно називаю, й виговорую, із ніг, з плечей, з костей, з рум’яного лиця, із
щирого серця, мої слова – господня поміч» [1, с. 53].
Повна відсутність словесно вираженого діяння (місяць у небі, кит у морі, ведмідь у
барлозі і т. д.) рівнозначна найширшому поняттю «міститься», «перебуває» [4, с. 286],
як-от: На окіяни-морі, на острови, на острови золота груша, на груші – золоте гніздо, а
в тому гнізді – шавулиця, а в тій шавулиці – три сестриці-послужниці: одна лісаха, друга
водаха, третя поляха [1, с. 280]; У золотім полі – золота груша, а на золотій груші – золоте гніздо, а в золотім гнізді – гадина-цариця [1, с. 283].
Отже, концепти руху та його відсутності маркують опозицію наближення до сакрального центру – перебування в сакральному центрі. Центр співвіднесений із місцеперебуванням об’єкта (замовника) замовляння, інші елементи обряду наближаються до нього
або відсуваються внаслідок відповідних словесно-ритуальних дій. Простір і рух належать до центральних концептів, вербалізованих у текстах українських замовлянь. Світове дерево поєднує три світи: верхній (небесний), середній (земний), нижній (підземний).
Втіленням Світового дерева у замовляльних текстах виступає дуб, який найбільше вшановують за міцність та довговічність. Образу Світового дерева характерна числова символіка та колоративна лексика. Дуб зазвичай зелений, адже цей колір виражає позитивні
символічні значення, пов’язані з життям, радістю, молодістю.
1.
2.
3.
4.
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УКРАИНСКИЕ НАРОДНЫЕ ЗАГОВОРЫ: СФЕРА САКРАЛЬНОГО
В статье изучен образ Мирового дерева в текстах украинских народных заговоров.
Отмечено, что Мировое дерево объединяет три мира: верхний (небесный), средний
(земной), нижний (подземный), выступая средством особенной организации мифологического пространства. Определено концепты, интерпретирующие ритуал заговоров
как движение к сакральному центру. Обращено внимание на лексемы, реализирующие
значение сакрального центра в текстах украинских заговоров. Выяснено особенности
функционирования исследуемой лексики и описано символические значения концептов в
сакрально-магических текстах.
Ключевые слова: украинские заговоры, сфера сакрального, магический текст, Мировое дерево, сакральный центр, концепт, лексика, символические значения.
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UKRAINIAN FOLK SPELLS: THE SPHERE OF SACRED
The article studies the image of the World tree in the texts of Ukrainian folk spells. The
article indicates that the World tree connects three worlds: upper (heaven), middle (earth),
lower (underground), acting as a means of special organization of mythological space. We
defined the concepts that explain ritual of casting spells as the movement to the sacred center.
The attention is paid to the lexemes that realize the importance of the sacred center in the texts
of Ukrainian spells. The features of functioning of the studied vocabulary are clarified and the
symbolic meanings of concepts in sacred and magical texts are described.
Key words: Ukrainian spells, sacred sphere, magic text, World tree, sacred center, concept,
vocabulary, symbolic meanings.
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ИНТЕРМЕДИАЛЬНОСТЬ В ПОВЕСТИ ЛАДЫ ЛУЗИНОЙ
«АНГЕЛ БЕЗДНЫ»
В статье рассматривается повесть современной украинской русскоязычной
писательницы Лады Лузиной «Ангел бездны» (2011), входящая в цикл «Киевские
ведьмы». Исследованы особенности интермедиального пространства произведения, в
частности, использования автором выразительных средств живописи, переложенных
на вербальный уровень. Посредством этого писательница реконструирует замысел
одного из циклов сепий художника Серебряного века Вильгельма Котарбинского,
связывает историю с современностью.
Ключевые слова: интермедиальность, фэнтези, сепия, конфликт, жанр.
Киев, его прошлое, настоящее и, отчасти, будущее, без преувеличения, занимает
центральное место в творчестве современной украинской русскоязычной писательницы
Лады Лузиной. Он появляется в ее биографической прозе и фольклорно-этнографических
исследованиях, философских эссе и заметках для блога. Однако с наибольшей полнотой
и выразительностью родной город показан Лузиной в её масштабном цикле «Киевские
ведьмы», над которым писательница работает уже около пятнадцати лет. В цикл входит
более десяти романов и повестей, разноплановых по форме и содержанию и объединенных
тремя главными героинями – «киевицами», которым приходится оберегать древний
город от всевозможных напастей. Повесть «Ангел бездны», написанная в 2011 году и
значительно переработанная в 2018 году для сборника «Джек-потрошитель с Крещатика»,
также представляет собой часть вышеупомянутого цикла. Она, равно как и «Киевские
ведьмы» в целом, пока еще не получила достаточного освещения в литературоведении
и критике, что связано, как представляется, прежде всего, с некоторым предубеждением
серьезной науки по отношению к жанровой (развлекательной) литературе. Между тем,
в недрах этой, как ее принято теперь называть, миддл-литературы порой зарождаются
процессы, играющие значительную роль в формировании и развитии магистральных
путей художественной словесности [8].
«Ангел бездны», относящийся, согласно классификации, предложенной
Е. И. Петуховой для произведений цикла «Киевские ведьмы», к группе т. н.
«культурологических» текстов, «которые основаны на осмыслении литературных,
музыкальных, живописных или архитектурных творений, связанных с Киевом» [5: 111],
любопытен для исследователя, обращающегося к творчеству Лады Лузиной, с точки
зрения использования здесь автором в качестве одного из основных художественных
приемов такого явления, как интермедиальность. Н. В. Тишунина рассматривает
интермедиальность в нескольких аспектах: «В узком смысле интермедиальность –
это особый тип внутритекстовых взаимосвязей в художественном произведении,
основанный на взаимодействии художественных кодов разных видов искусств. В более
© Черный И.В., 2019
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широком смысле интермедиальность – это создание целостного полихудожественного
пространства в системе культуры (или создание художественного «метаязыка»
культуры). И, наконец, интермедиальность – это специфическая форма диалога культур,
осуществляемая посредством взаимодействия художественных референций» [9: 153].
Основой сюжета «Ангела бездны» послужила судьба и творчество известного
художника Серебряного века Вильгельма Котарбинского, тесно связанного с Киевом.
Он неоднократно появляется на страницах различных произведений, входящих в
цикл «Киевские ведьмы», но именно в анализируемой повести становится одним из
центральных персонажей. Вычленив из обширного наследия мастера несколько рисунковсепий, объединенных сходными сюжетами, Лада Лузина конструирует на их основе
цельный детективный сюжет, события которого разворачиваются в двух временных
плоскостях: прошлом и настоящем. Не удивительно, что писательница широко использует
прием интермедиальности, обращаясь к произведениям изобразительного искусства.
«Описание картины, – пишет о подобной практике Н. В. Тишунина, – переносит в
литературный текст образный смысл цвета, колорита, формы, композиции и т. д. В то
же время «транспонирование» «визуальных» элементов в вербальный ряд порождает
особый художественный эффект: утрачивается свобода зрительных ассоциаций, как
при восприятии живописного полотна, и возникает цепь ассоциаций смысловых.
Поэтому картина «вербальная» никогда не тождественна картине «живописной». Более
того, вербальный образ картины часто противоположен живописному, т. к. статика
живописного произведения подменяется динамикой литературного образа и сюжетной
изменчивостью. Поэтому в интермедиальности мы имеем дело не с цитацией, а с
корреляцией текстов» [9: 153].
Подобная корреляция присутствует в тексте «Ангела бездны». Восприятие
произведений искусства (сепий, картин, фресок), как правило, дается в цикле
Лады Лузиной с трех ракурсов: обывательского (на уровне нравится/не нравится),
полупрофессионального (включающего определенные знания в области искусства) и
профессионального (владение предметом, терминологией и пр.). Каждый из этих ракурсов
представляет одна из трех главных героинь цикла. Первый связан с эмоциональной и
эксцентричной артисткой Дашей Чуб, второй – с бизнес-леди и страстным коллекционером
артефактов Екатериной Дображанской, а третий – со студенткой исторического
факультета Машей Ковалевой. Одно и то же произведение искусства воспринимается
ими совершенно по-разному. Такой подход дает автору возможность представить цепь
смысловых ассоциаций, о которых говорила Н. В. Тишунина, в наибольшей полноте,
максимально приблизив вербальную картину к картине живописной, визуальной. В
«Ангеле бездны» в основном представлены два из указанных выше уровней восприятия
и осмысления живописи персонажами повести (первый и второй).
Основным живописным жанром, о котором идет речь в произведении Лады Лузиной,
является сепия, мастером которой по праву считается Вильгельм Котарбинский
и которая фактически и принесла ему славу благодаря знаменитым открыткам,
растиражированным в 1914 г. киевским издательством «Рассвет». О том, как появились
эти рисунки, вспоминает Н. А. Прахов, с родителями которого был дружен художник.
Во время обедов у Праховых, куда приглашались и некоторые живописцы, работавшие
над росписями Владимирского собора, мысли записывались/зарисовывались ими
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прямо на скатертях, которыми был покрыт стол. «Скатерть приходилось менять
каждый день, моя мать находила это для себя неудобным и однажды подложила под
каждый из четырех приборов, включая и моего отца, по листу александрийской бумаги.
Сведомские и Котарбинский, бывшие тогда в нашей семье еще новыми людьми, очень
смеялись, и кончилось тем, что Сведомские совсем перестали рисовать за обедом, а
Котарбинский взял свой лист, перенес в гостиную, нашел чернила и акварельную кисть
и начал компоновать, разбавляя чернила водой, сначала каких-то слонов, пасущихся в
джунглях, – разговор шел о рассказах Р. Киплинга, – а потом «битву конных рыцарей». В
следующий раз попробовал писать акварелью «Царицу Федору» и «Гретхен», сидящую
на балконе. Освещение в то время было керосиновое, и днем художник увидел, что сильно
пережелтил. После этого попробовал работать сепией, теплый тон которой предпочитал
холодным тонам чернила» [7: 302-303]. «В этих сепиях, – писал о них известный критик
и искусствовед В. Л. Дедлов, – художник совсем дома, в области чистой фантазии. Что
изображают его сепии? Он сам не знает. Это – мечты, это – видения, которые являются
художнику, «спящему наяву»» [1: 18]. Именно эту точку зрения и развивает Лада Лузина,
говоря о сепиях Котарбинского в своей повести.
Фигура и творчество Котарбинского в «Ангеле бездны» противопоставляются
личности и наследию другого представителя Серебряного века – Михаила Врубеля,
играющего ключевую роль в метасюжете «Киевских ведьм». Можно сказать, что
живопись Котарбинского, равно как и архитектура Городецкого, часто поминаемая
на страницах сочинений, входящих в цикл Лады Лузиной, расширяют и дополняют
интермедиальный аспект, связанный с творчеством Врубеля – любимого художника
киевицы Маши Ковалевой (и мужчины, от которого у нее есть ребенок). Если Врубель,
как считает героиня цикла Катя Дображанская, – гений, то Котарбинский – из породы
тех «обыкновенных талантов», без каковых наследие гениальных современников было
бы менее заметным. «Котарбинский – это Врубель для бедных» [4: 35], – говорит один
из персонажей повести. Как ни странно, эта, казалось бы, уничижительная точка зрения
становится ключом к трактовке сепий художника и развязке детективной интриги. Если
эстеты, вроде Маши Ковалевой и Кати Дображанской, видят в этюдах Котарбинского
преимущественно картинки на символические, мистические сюжеты, то носительница
«обывательского», массового сознания Даша Чуб сразу находит верный подход к их
трактовке.
«– Смотрите, он часто рисовал очень похожие картинки, – отметила Чуб.
– Самоплагиат, – воспроизвела утверждение соперника Катя. – Иногда он менял
только мелкую деталь. <…>
– Это – не самоплагиат! Это – комикс!!! Он как будто рисовал мультик. Еще до того,
как их придумали… <…> Он не перерисовывает один сюжет – он его дорисовывает,
продолжает историю! – громко заключила Даша. – Просто в его время мультиков не
было, и он сам не знал, что рисует. У каждой его картинки есть движение – развитие
сюжета. И у нашей ангельской девы – тоже…» [4: 94, 95]. Объединив в одно целое
четыре картины Котарбинского, героини получили возможность реконструировать
драматическую историю девушки-убийцы/самоубийцы.
Описания самих картин в «Ангеле бездны» не отличаются какой-либо сложностью
коммутации произведения изобразительного искусства в код словесного творчества.
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Лузина избегает разговора о колорите, композиции, цветовой палитре и прочих
специфических визуальных элементах, ограничиваясь рассказом о сюжете, запечатленном
на полотне. Вот, например, описание картины «Дух Бездны», выставленной на аукционе,
куда пришла Катя Дображанская за подарком Маше ко дню рождения: «Здесь все было
наоборот. Ангел был женщиной с огромными черными крыльями, с обращенным анфас
страшным и прекрасным лицом – с суровым ртом и большими застывшими глазами.
Прижимая к себе полумертвого от страха мужчину, Черный Ангел тянул его вниз – в
черную расщелину скал. И что-то в этом сюжете зацепило Катю – первобытная сила,
неподдельная вопиющая боль, кричащий ужас и страх» [4: 38]. Внимание читателя
акцентируется не на самом изображении, а на впечатлении, которое оно производит
на зрителя. Жуть, страх, мистический ужас, тоска, тревога – вот чувства, неизменно
возникающие у публики при соприкосновении с этим пластом творчества Котарбинского.
Да и сам художник получился у Лузиной фигурой мистической, как и положено творцу
Серебряного века, эпохи модерна. Он видит то, чего не видят обычные люди. К нему в
мастерскую являются гости из потустороннего мира, запечатлеваемые Котарбинским на
многочисленных полотнах. Причем сущности эти могут свободно путешествовать во
времени, так что на картинах художника героини повести к вящему удивлению узнают
своих современников, людей из начала XXI века. «Для мертвых не существует законов
реального мира, для них не существует границ между Настоящим и Прошлым! Вот
почему в Киеве постоянно находят все новые и новые работы Котарбинского. И будут
находить их без конца. Потому что он без конца рисует все новых и новых усопших.
И все они приходя т сюда без труда. Даже те, кто умер недавно. Мертвые знают, они
чувствуют, что удивительный художник-мистик Вильгельм Котарбинский видит их. И
все они хотят, чтобы он написал скорбные истории их жизни и смерти» [4: 109-110].
Искусство, подчеркивает писательница, сродни волшебству, магии. Оно существует
вне времени и пространства, способно проникать в суть явлений и предметов, может
влиять на окружающий мир, стирая границы между реальностью, запечатленной
на полотне, и действительностью. Так, в тексте повести неоднократно встречаются
упоминания о тумане, наползающем неведомо откуда. Этот туман, присутствующий
на многих картинах Котарбинского, словно сходит с них, грозя поглотить все живое.
«Ибо случилось нечто странное... невозможное! Белый туман ожил. Даша почувствовала
это раньше, чем увидела. Туман, обволакивающий тропу мистическим коконом, вдруг
превратился из колдовского пейзажа в портрет. Подобно Афродите, появившейся на свет
из белой пены, в тумане рождалось нечто – и это нечто билось в тумане, как кот в мешке,
вырываясь наружу, желая обрести свою жизнь» [4: 127]. Характеризуя мистический
туман, писательница прибегает к искусствоведческой терминологии: «пейзаж»,
«портрет». Немного погодя этот странный туман коснется и самого Котарбинского, и
наблюдающей за ним киевице Маше кажется, что «вокруг неподвижного окаменевшего
в своем страдании художника собрался размытый белый нимб» [4: 134]. Страдающий
Творец уподобляется своим мученикам-персонажам, помочь которым он практически
бессилен.
Интермедиальный аспект (живопись) в повести Лады Лузиной «Ангел бездны»
в основном играет ту же роль, что и в других «культурологических» произведениях,
входящих в цикл «Киевские ведьмы». С одной стороны, он служит одним из приемов
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воссоздания местного колорита, исторической эпохи (в данном случае, модерн). С
другой – используется как средство исторического нравоописания, реконструкции
характеров людей прошлого (здесь – художника Вильгельма Котарбинского).
Немаловажное значение имеет интермедиальность и для развития сюжета. В «Ангеле
бездны» «графический роман», составленный героинями из попавших в их поле зрения
картин-сепий Котарбинского, помогает распутать непростую криминальную загадку,
раскрыть преступление. Картины выступают здесь в качестве своеобразных судебных
фото, снятых на месте происшествия (убийства). Также сепии «доказывают», что
создавший их художник общался с душами мертвых, способными свободно перемещаться
во времени. Иное дело, что без вмешательства посторонних/потусторонних сил киевицы
не могут сделать правильные выводы и определить, кто же является преступником на
самом деле. Интрига, как и положено в криминальном романе, сохраняется до самого
финала.
Таким образом, интермедиальность (в частности, живопись) играет немаловажную
роль в произведениях, входящих в цикл Лады Лузиной «Киевские ведьмы». Это отражается
на различных уровнях повествования, и, прежде всего, на уровне архитектоники. В
плане дальнейших исследований было бы интересным проследить, как изменяется
использование визуального элемента в вербальном ряде цикла «культурологических»
сочинений писательницы.
1.
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4.
5.
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8.
9.
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XXI века: Материалы международной научной конференции. Серия «Symposium». –
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Чорний І.В., д. філол. н., професор
Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків
ІНТЕРМЕДІАЛЬНІСТЬ У ПОВІСТІ ЛАДИ ЛУЗІНОЇ
«ЯНГОЛ БЕЗОДНІ»
У статті розглядається повість сучасної української російськомовної письменниці
Лади Лузіної «Янгол безодні» (2011), що входить до циклу «Київські відьми». Досліджено
особливості інтермедіального простору твору, зокрема, використання автором
засобів виразності живопису, перекладених на вербальний рівень. За допомогою цього
письменниця реконструює задум одного з циклів сепій художника Срібного століття
Вільгельма Котарбінського, пов’язує історію з сучасністю.
Ключові слова: інтермедіальність, фентезі, сепія, конфлікт, жанр.
Chornyi I.V., Doctor of Philological Sciences, Professor
Kharkiv National University of Internal Aﬀairs, Kharkiv
INTERMEDIALITY IN THE STORY OF LADA LUZINA
«ANGEL OF THE ABYSS»
The story of the modern Ukrainian Russian speaking writer Lada Luzina «Angel of the
Abyss» (2011) is examined in the article. The story is included in the cycle «Kyiv witches».
The features of the intermedial space of the work are investigated, in particular the author’s
use of the expressive means of painting carrying to the verbal level. With the help of this the
writer reconstructs the idea of one of the sepia cycles of the artist of the Silver Age, Wilhelm
Kotarbinskyi and links the history with the contemporaneity.
Keywords: intermediality, fantasy, sepia, conflict, genre.
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ФОРМУВАННЯ ДРУГОЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ
З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Шляхом компаративного аналізу на матеріалах граматичних парадигм та номінацій комунікативного етикету англійської, німецької, шведської та японської мов висвітлюється механізм формування другої мовної особистості студентів. Оскільки перша
мовна особистість індивіда закладається ще у дитинстві на латентному, несвідомому
рівні під прямим впливом мови спільноти, яка його виховує, і проявляється все життя через переконання, світогляд, поведінкові патерни, ієрархію цінностей, стереотипи
мислення та прийняття рішень, простежено, яким саме чином засвоєння другої (іноземної) мови впливає на неї. Адже причетність людини до мовного поля певної етнолінгвоспільноти наділяє її свідомість особливим інструментом шифрування інформації.
Тому ментальні репрезентації в картині світу кожної нації значною мірою будуються
на матеріалі мовних норм.
Ключові слова: друга мовна особистість, мовний портрет, іноземна мова, дейксис,
граматика, комунікативний етикет, homo loguens.
Постановка проблеми. В процесі викладання іноземної мови перед педагогом неодмінно постає питання, як навчити студентів концептуалізувати і висловлювати свої
думки засобами іншої мови, часом дуже неподібної до рідної, адже мова є не лише інструментом комунікації, але й способом бачити, упорядковувати і кодувати/декодувати
навколишню дійсність. Ці питання виходять за межі теоретичного мовознавства і сягають царин культурології та психолінгвістики. Кожен викладач усвідомлює, що недостатньо передати студентам знання про лексично-граматичний каркас мовного корпусу,
але потрібно допомогти їм адаптувати набутий досвід до наявного, тобто гармонізувати
другу мовну особистість із першою.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання формування другої мовної особистості у студентів, які вивчають одну або кілька іноземних мов, дедалі частіше привертає увагу як педагогів, так і вчених-теоретиків. Механізм становлення мовної особистості розглядали Г. Богин, В. Виноградов, С. Воркачев, В. Гумбольдт, В. Карасик, Ю. Караулов, О. Корнилов, Е. Сепір, В. Радбіль [1; 2; 3; 4; 7; 8; 9; 11; 12] та інші науковці. Попри
таку увагу, ця тема все ще лишається відкритою. Причина полягає в тому, що кожна мова
має свою унікальну внутрішню доктрину, яка потребує окремої наукової розвідки.
Постановка завдання. Метою статті є аналіз найпоказовіших лінгвістичних факторів, які відрізняються в обраних мовах і впливають на формування другої мовної особистості.
Викладення основного матеріалу. В процесі історично-культурного розвитку мова
безперервно поповнює свій вокабулярій, удосконалює і спрощує граматичні парадигми,
а тому й синхронно логізує мисленнєві алгоритми своїх носіїв, тим самим збагачуючи
© Лисенко Л.В., 2019
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мовний портрет нації. На мовну особистість кожного нового покоління, яке послідовно
продовжує формувати мову, здійснює фундаментальний вплив все те, що воно отримує
у спадок від своїх попередників. Вивчаючи зв’язок між мовою, мисленням та мовною
особистістю, доречно згадати гіпотезу лінгвістичної відносності Сепіра-Ворфа, яку було
проголошено в першій половині ХХ ст. і, відповідно, названо на честь американського дескриптивіста Е. Сепіра та його учня Б. Ворфа. Головні засади гіпотези належить
Е. Сепіру, який писав: «Культуру можна визначити, як те, що дане суспільство робить і
думає; мова ж є те, як думає» [12, с. 193]. Гіпотеза лінгвістичної відносності констатує
наявність тісного взаємозв’язку між мовою та світоглядом: «Люди, які говорять різними
мовами, по-різному сприймають світ і по-різному мислять. Зокрема, ставлення до таких
фундаментальних категорій, як простір і час, залежить в першу чергу від рідної мови
індивіда; з мовних характеристик європейських мов (так званого «середньоєвропейського стандарту») виводяться не лише ключові особливості європейської культури, але й
найважливіші досягнення європейської науки (наприклад, картина світу, відображена в
класичній ньютонівській механіці)» [10, с. 15].
Первинна мовна особистість закладається і розвивається в людині з дитинства на
латентному, почасти несвідомому рівні під прямим впливом лінгвоспільноти, яка її оточує, а потім проявляється все життя через світогляд, ієрархію цінностей та поведінкові
моделі. Ми сприймаємо світ так чи інакше переважно завдяки тому, що норми нашої
материнської мови передбачають для нас дану експресивну форму.
Кожна мова формує своєрідну «операційну систему» [11, с. 20]. когнітивного апарату
homo loguens (людини, що говорить). З моменту народження шляхом першономінації
речей, кожен індивід формує свою уяву про навколишній світ. Так, виступаючи певним
культурним ретранслятором, мова відповідного народу закладає підвалини унікальної
мисленнєвої діяльності мовної особистості, свого носія. Попри поширену думку ця діяльність та її адекватне втілення у поведінкових моделях залежить передусім не від генетики (як це відбувається у тварин), а від своєчасного залучення індивіда до мовного
поля відповідного народу. Тобто в перші десять років життя закладаються підвалини
висхідної мовної особистості. Таким чином налагоджується діалектичний зв’язок між
мовою, мисленням та світоглядом.
Саме тому перед викладачами іноземної мови стоїть важливе завдання – знайти той
напрямок, яким слід іти, аби допомогти студентові гармонізувати свій попередній досвід
із новим і сформовати на його основі другу мовну особистість. Якщо звернутися до дефініцій, В. Карасик пропонує нам такий перелік особливостей мовної особистості: «комунікативна компетентність як вироблене вміння успішно спілкуватися; мовна свідомість
як активне вербальне відображення у внутрішньому світі зовнішнього світу; мовленнєва
поведінка як усвідомлена і неусвідомлена система вчинків, що розкривають характер і
спосіб життя людини» [7, с. 8]. Нас цікавлять два останні пункти.
В процесі викладання перед педагогом часто постає питання, як навчити студентів
концептуалізувати свої думки засобами іншої, підчас дуже неподібної до рідної, мови,
адже, як було сказано вище, мова є не лише інструментом комунікації, але й способом
бачити, упорядковувати і кодувати/декодувати навколишню дійсність. За словами автора праці про мовний менталітет Т. Радбіля, «мова виступає своєрідною операційною
системою нашого мислення (якщо доречним тут буде використання аналогії зі світу
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комп’ютерних технологій). Інакше кажучи, мова підказує (а підчас і тиранічно нав’язує)
нам шлях в інтерпретації дійсності, вона – провідник в людському засвоєнні (за-своєнні
і навіть при-своєнні) світу» [11, с. 20].
Французький вчений Ф. Сосюр наділяв мову особливою структуротворчою функцією стосовно оформлення мисленнєвого процесу. Він вважав, що у психологічному ракурсі людське мислення, не сформульоване і не омовлене, являє собою певну невиразну
масу, схожу на абстрактну туманність, в якій ніщо не розмежовано. Тому мова виступає
важливим посередником між думкою і звуковим її втіленням, розкладає на елементи,
систематизує і уточнює те, що було «хаотичне за природою» [6, с. 396].
Англофон М. Твен, який досконало володів німецькою мовою, у своєму знаменитому есе «Ця жахлива німецька мова» [14] іронізує: «Люди, які ніколи не вивчали німецьку, гадки не мають, наскільки вона заплутана. Хочу вас запевнити, що такої безладної, безсистемної, слизької і вертлявої мови, як німецька, в усьому світі не знайдеш».
Письменника засмучували слова-композити (die Generalstaatsverordnotenversaiamlung
en), те, що у німецьких іменників є відмінки (Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ) і роди
(Maskulinum, Femininum, Neutrum), які іноді навіть не збігаються зі статтю, що, наприклад, слово das Mädchen (дівчинка) середнього роду, а die Rübe (буряк) жіночого. Але усі
нарікання М. Твена на німецьку мову втрачають свою актуальність у сприйнятті українців, адже в нашій мові є ті самі відмінки (їх навіть більше) і роди, які теж не завжди
відповідають статі (дівча, хлоп’я, маля тощо). Тому українським студентам не потрібно
детально пояснювати і логічно обґрунтовувати функцію Genetiv або Akkusativ у реченні, натомість їм дуже важко збагнути, навіщо в англійській мові існує така широко розгалужена система «часів» (зрозумілі нам: Present, Past, Future, які мають незвичні для
нас форми: Continues, Indefinite, Perfect i Perfect Continues). Коли в німецькій мові вибір
між формами минулого часу Perfekt і Präteritum визначається тим, чи є це усним або
письмовим мовленням, в англійській мові він залежить від інформації, закладеної в самому повідомленні. Натомість у шведській мові, поруч із Presens, Futurum, Preteritum,
Perfekt є часова форма, якої немає в дуже близькій до неї німецькій, але є в англійській,
йдеться про майбутнє в минулому – Futurum Preteritum, що дуже дивує студентів, які
беруться вчити її за аналогією з першою. Отже, для того, щоб український студент визначився, яка часова форма потрібна йому в тому чи іншому випадку, він має невпинно
аналізувати усі нюанси і кореляції дії. Іноді це абстрактне завдання є настільки складним
для україномовних студентів, що викладач унаочнює час кресленням схем, подібних до
математичних.
Не менш цікава ситуація із доконаним і недоконаним видом дієслів в українській
мові. Необхідність такої концетуалізації дії для німця є незрозумілою, адже йому дивно,
як можна почати справу, робити її і врешті-решт не доробити/доконати.
Така сама міжмовна асиметрія простежується у призначені і частотності використання пасивного стану у слов’янських і германських мовах. Наприклад, в німецькій мові
пасив є звичною і часто вживаною граматичною парадигмою, а в українській він звучить
подекуди штучно і тому пасивні конструкції перекладають здебільшого активом.
Доречним буде згадати і дейксис (тобто займенникову вертикаль). Йдеться про те,
як учасники діалогу номінують себе та інших, чи є в їхній мові ввічливі форми звернення. Наприклад, в англійській та шведській мовах немає вибору займенників другої
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особи однини. Англійці звертаються одне до одного виключно на ви/Ви, тобто you/You,
в той час як шведи навпаки використовують займенник ти – du до однієї особи, окрім
членів королівської родини. Але українці, звиклі до певної вікової та статусної ієрархії
і відповідної дистантності, можуть почуватися некомфортно, говорячи du до всіх, без
огляду на позамовний контекст. У німців система номінацій складніша за українську,
тим більш за англійську, адже поруч із другою особою однини du (ти) є ще ввічлива
форма третьої особи множини Sie (Ви). Ми теж маємо цю форму, але вона у нас є другою
особою, а не третьою, в той час, як у німців Sie (Ви) повністю збігається із sie (вони), що
можна дефініювати лише на письмі, або з контексту. Втім, наряду із ввічливою формою
існує «проста», тобто ihr (ви), але на відміну від Sie (Ви), вона використовується лише у
множені. І тому, як показує практика, українським студентам більш звично і граматично
легше обмежитися використанням Sie, навіть там, де можна сказати ihr. Часто серед студентів поширюється стереотип про те, що, ніби, яка різниця, адже нам треба всього лише
донести свою думку до адресата, а ці етикетні тонкощі не мають такого вже великого
значення. Щоб спростувати це судження викладач може запропонувати невеличкий експеримент, дати завдання студентові ти-кнути професорові, або педагогу зі спеціальності
і подивитися на його реакцію.
З набагато серйознішими складнощами стикаються українські студенти при вивченні східних мов. Наприклад, в японській мові немає одного єдиного, незмінного займенника першої особи однини, як, наприклад я, I, ich, jag… Замість нього представлено низку різних варіантів, у відповідності до того, хто з ким спілкується. Найбільш загальне з
них – 私 (ваташі). Далі ідуть екзотичні: 私 (ватакуші, однаковий ієрогліф з ваташі), який
порівняно з ваташі має більший ступінь ввічливості. Далі йдуть екзотичні: 僕 (боку), 俺
(оре), あたし (аташі), 内 (учі) , こっち (котчі), 吾輩 (ваґахаі), 自分 (ібін) та інші [Kondo,
с. 28]. Усі вони є номінаціями себе, але кожна має свої обумовленості. Попри такий широкий вибір, в Японії при звертанні до співбесідника не прийнято використовувати займенник ані першої, ані другої особи однини. Як правило його замінюють на ім’я із доданням лексеми -san, тобто пан/пані. І це лише деякі лексично-граматики аспекти. Але,
що насамперед вражає при зіткненні з цією багаторівневою системою я-номінацій, так
це їхня кількість. Дійсно, в японській мові немає особових займенників в тому розумінні,
що в індоєвропейських мовах. Більшість слів, які зараз використовуються японцями в
якості займенників, первісно ними не були. Тому аналіз японського дейксису дає багато
матеріалу для ідентифікації характерних рис мовної особистості японців.
Щодо царини лексики, ситуація ускладняється в рази. Повстає питання неперекладності, концептуальних лакун, фразеологічних і стилістичних невідповідностей.
Але сутність мови не обмежується тезаурусом та граматичними парадигмами, і першим, хто на це вказав, був німецький лінгвіст, філософ мови, «патріарх» лінгвокультурології В. Гумбольдт. «Людина стає людиною лише через мову, в якій діють творчі першосили людини, її глибинні можливості» – пише великий німець [4, с. 314]. Згідно з його
лінгвофілософськими поглядами, думка об’єктивувалася у мові, як невід’ємна її частина,
а не те, що є чимось зовнішнім. В. Гумбольдт закликав сприймати мову як «постійну
роботу духа, спрямовану на те, щоб зробити артикульований звук придатним для вираження думки» [4, с. 70]. В його концепції мова – це не продукт діяльності (ergon), а сама
діяльність (energeia). Німецькою рідна мова – материнська мова, тобто die Muttersprache.
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В. Гумбольдт підкреслював, що мова це не просто конструкт зі слів і правил, вона «є
органом внутрішнього буття, вона – саме це буття, що перебуває в процесі внутрішнього
самопізнання і прояву. Мова всіма найтоншими фібрами своїх коренів пов’язана з народним духом, і чим більше цей останній діє на мову, тим закономірнішим і багатшим є його
розвиток» [6, с. 69]. В. Гумбольдту були комплементарні ідеї Г. Гегеля про феноменологію духу і розуміння мови як аксіологічного зберігача духу народу, в якому втілюються
вищі надбання його культури, тому поняття та категорія мова відіграє роль головного
інтерпретатора культури. Він писав: «Розчленування мови на слова і правила – це є лише
мертвий продукт наукового аналізу» [4, с. 70].
Існування безпосереднього впливу мови на мислення В. Гумбольдт яскраво проілюстрував у своїй метафорі гносіологічного кола: «Людина живе з предметами в тому вигляді, як їх подає її мова… Кожна мова описує навколо народу, якому вона належить,
коло, звідки людині дано вийти лише настільки, наскільки вона вступає до кола іншої
мови» [4, с. 349]. А перетнувши коло іншої мови, людина формує в собі нову/вторинну
мовну особистість, яка дозволяє їй бачити світ інакше і повніше, аніж доводилося раніше.
Недарма дослідник мовної і концептуальної картин світу О. Корнілов писав, що «національна мова – це якраз те «скло», через яке етнос бачить єдиний інваріант буття і яке
визначає конкретні риси національно-специфічної проекції цього інваріанта буття» [9, с.
172]. І це «скло» є абсолютно унікальним у кожного народу.
Висновки. Описані граматико-лексичні розбіжності свідчать про те, що при переході
на чужу мову, людина повинна переосмислювати/перекодовувати свої думки і викладати
їх у незвичний до того спосіб. Підчас їй може бракувати лексем, концептів, фразеологізмів або граматичних категорій, чи навпаки, заважати необхідність ускладнювати мовлення «зайвою» деталізацією. Тому спілкування іноземною мовою доречно порівняти
із «бігом у мішках», коли є що сказати, але важко впоратися із формою, щоб передати
смисл без спотикання. Зважаючи на усе вищеописане є особливо доречним сократівське
«Заговори, щоб я тебе побачив!». Формування мовного портрету особистості – це невичерпна тема для сучасних наукових розвідок.
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ФОРМИРОВАНИЕ ВТОРОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Путем сравнительного анализа на материалах грамматических парадигм и номинаций коммуникативного этикета английского, немецкого, шведского и японского
языков освещается механизм формирования второй языковой личности студентов.
Поскольку первая языковая личность закладывается в индивиде еще в детстве на латентном, бессознательном уровне под прямым влиянием языка сообщества, которое
его воспитывает, и проявляется всю жизнь через убеждения, мировоззрение, поведенческие паттерны, иерархию ценностей, стереотипы мышления и принятия решений,
прослежено, каким образом усвоение второго (иностранного) языка влияет на нее. Причастность человека к определенному языковому полю наделяет его сознание особым инструментом шифрования информации. Поэтому ментальные репрезентации в картине
мира каждой нации в значительной степени строятся на материале языковых норм.
Ключевые слова: вторая языковая личность, языковой портрет, иностранный
язык, дейксис, грамматика, коммуникативный этикет, homo loguens.
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FORMATION OF SECOND LINGUISTIC PERSONALITY IN THE LESSONS
OF FOREIGN LANGUAGE
The article researches the mechanism of formation of students’ second linguistic
personality. It is done using the comparative analysis of grammatical paradigms and
nominations of communicative etiquette of English, German, Swedish and Japanese. Because
the first language personality is embedded in the individual as a child at a latent, unconscious
level, under the direct influence of native language and manifests itself throughout life through
beliefs, worldviews, behavioral patterns, hierarchy of values, stereotypes of thinking and
deciding, the way in which the second (foreign) language is learned influences it. In fact,
human involvement in the language field of a certain ethno-linguistic community gives its
consciousness a special tool for encrypting information. The author comes to the conclusion
that mental representations in the picture of the world of each nation are largely based on the
material of linguistic norms.
Key words: second language personality, language portrait, foreign language, deixis,
grammar, communicative etiquette, homo loguens.
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РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДИНИ У ПОЛЬСЬКИХ
ПАРЕМІЙНИХ ОДИНИЦЯХ З АНТОНІМІЧНИМИ КОМПОНЕНТАМИ
У статті проаналізовано низку теоретичних праць українських, російських та польських науковців, присвячених загальній семантичній класифікації паремійних одиниць та,
зокрема, характеристиці поняттєвої сфери «Людина». Подано класифікацію польських
прислів’їв та приказок з антонімічними компонентами, які репрезентують тематичну
групу «Характеристика людини». З огляду на семантику паремійних одиниць, у складі
цієї групи виокремлено тематичні підгрупи, які характеризують розумові здібності людини, риси характеру людини, зовнішній вигляд людини, вік, зріст і вагу людини. У складі
кожної паремійної одиниці виділено антонімічні компоненти або складові частини, які
репрезентують ту чи іншу опозицію. З’ясовано, що тематична підгрупа «Розумові здібності людини» об’єднує найбільшу кількість польських прислів’їв та приказок, у яких
найчастіше протиставляються розум та дурість за допомогою прикметникових та
іменникових компонентів. У тематичній підгрупі «Риси характеру людини» зафіксовано паремії, антонімічні компоненти яких вказують на протиставлення позитивних рис
негативним або представляють лише негативні риси людини. У тематичній підгрупі
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«Вік людини» виявлено польські паремійні одиниці, що виражають опозицію старість /
молодість. Протиставлення таких ознак, як худий / повний, високий / низький описано у
складі тематичної підгрупи «Вага, зріст людини». Виявлено низку паремійних одиниць,
що вказують на неохайність людини та представляють підгрупу «Зовнішній вигляд людини». Оскільки антонімічні компоненти досліджуваних одиниць можуть мати різну
тематичну приналежність, нами виділено так звані «спарені» тематичні підгрупи:
«Зовнішній вигляд vs розумові здібності людини», «Зовнішній вигляд vs моральні якості
людини», «Зріст vs емоційні властивості людини». Так, зокрема, у тематичній підгрупі
«Зовнішній вигляд vs розумові здібності людини» антонімічні компоненти виражають
протиставлення привабливої зовнішності людини та обмежених інтелектуальних даних. Встановлено, що найменш численними серед досліджуваних підгруп є «спарені» підгрупи «Зовнішній вигляд vs моральні якості людини» та «Зріст vs емоційні властивості
людини».
Ключові слова: паремійна одиниця, тематична група, тематична підгрупа, опозиція, антонімічні компоненти.
Специфіка паремійних одиниць (далі – ПО) як складових елементів мовної картини
світу виражається передусім у своєрідності їх семантики, яка, зокрема, представлена в
антонімічних відношеннях їх компонентів. Досить часто об’єктом досліджень у мовознавстві є окремі класи паремій, які об’єднані за певними семантичними параметрами.
Найбільш поширеною серед прийнятих класифікацій прислів’їв та приказок є семантична, результатом якої є поділ паремій за тематичними або ідеографічними групами.
В українському мовознавстві однією з перших праць, у якій було скласифіковано
паремійний матеріал за тематичним принципом, була збірка М. Т. Номиса «Українські
прислів’я, приказки і таке інше» [3, с. 17]. Систематизація українських фразеологічних
одиниць за ідеографічним принципом покладена в основу робіт В. Д. Ужченка, який виокремив три фразеотематичні групи: «Людина», «Абстрактні відношення і поняття» та
«Природа» [4, с. 115]. У польському мовознавстві семантичний поділ фразеологічних
одиниць за тематичними групами був об’єктом досліджень С. Скорупки. Він виділив
п’ять груп, що утворюють такі семантичні поля: 1) фразеологічні одиниці, що ґрунтуються на спостереженні за світом тварин та рослин, 2) фразеологізми на позначення відсутності розумових здібностей людини, 3) фраземи, які характеризують поведінку людини, її моральний, розумовий та емоційний стан, 4) фразеологічні одиниці, що відображають давні звичаї або обряди, 5) вигукові фразеологізми, які виражають різні емоційні
стани [6, s. 126-132]. У російському мовознавстві систематизацією паремійних одиниць
за тематичним принципом займався В. Даль, який виділив понад 180 семантичних класів
паремій [2, с. 20-21].
Дослідженню паремій, які відображають людську діяльність, внутрішні та зовнішні
якості людини, риси характеру, взаємини із суспільством, сімейний побут і моральні чи
духовні цінності, присвятили свої роботи багато українських (В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко, А. О. Івченко, Ю. Ф. Прадід, Н. Ф. Венжинович, І. Ю. Дюкарєва), польських
(С. Скорупка, Г. Пайдзінська, Г. Курковська, Р. Дзьвіґол, Д. М. Мицан, Й. Шершунович) та російських (М. Ф. Алефіренко, Е. М. Покровська, Н. В. Царегородцева) мовознавців. В. Д. Ужченко у складі фразеотематичної групи «Людина» виділяє декілька
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фразеотематичних підгруп: «Людина як жива істота» (зовнішній вигляд, фізичний та
психічний стан, рух); «Людина як розумна істота» (розум, емоції, почуття, стан, характер, поведінка); «Людина як суспільна істота» (стосунки між людьми) [4, с. 119-208].
Н. Ф. Венжинович розглядає антропоцентричну репрезентацію фраземіки української
мови, виокремлюючи декілька груп: 1) позитивна репрезентація людини, 2) відображення негативних рис людини, 3) відтворення негативних дій, учинків людини, 4) віддзеркалення зовнішнього вигляду людини, 5) відбиття мисленнєвої та мовленнєвої діяльності
людини [1, с. 185-199; с. 200-208; с. 209-250]. Польські дослідники Р. Кошчельняк та
Я. Оляс у своїй праці зосереджуються на таких групах, як: «Людина як фізична істота»,
«Людина як психічна істота», «Щоденне життя людини», «Людина у суспільстві», «Людина і техніка», «Людина і природа» та «Фізичні категорії». Вони, зокрема, зазначають,
що ті самі прислів’я можуть входити не лише до однієї групи, а й до кількох [5, s. 71].
Метою нашої статті є аналіз та опис польських ПО з антонімічними компонентами, що характеризують людину. Ми розглянемо кілька тематичних підгруп (далі – ТП)
у складі тематичної групи (далі – ТГ) «Характеристика людини». Специфіка об’єкта
нашого дослідження (паремії з антонімічними компонентами) зумовлює класифікувати деякі паремії за так званими «спареними» ТП, оскільки антонімічні компоненти цих
паремій мають різну тематичну приналежність, наприклад, характеристика зовнішнього
вигляду людини vs характеристика розумових здібностей людини. Тому ми будемо виділяти як «спарені», так і окремі ТП.
ТП «Розумові здібності людини». Ця ТП об’єднує найбільшу кількість польських
прислів’їв та приказок. До неї належать польські ПО, в яких найчастіше протиставляються розум і дурість переважно за допомогою прикметникових компонентів głupi – mądry:
Mądry obiecuje, głupi się raduje “розумний обіцяє, дурний радіє” [NKP, II, s. 667], Po
łacinie mądry, a po polsku głupi “по-латині – розумний, а по-польськи – дурний”
[NKP, II, s. 326], Co u mądrych w myśli, to u głupich w ustach “що в розумного на думці, то
в дурного на язиці” [NKP, II, s. 421], Mądremu kazać, a głupiemu słuchać “розумному наказувати, а дурному слухати”[NKP, II, s. 423], Mądremu dać w pysk i drzwi otworzyć, to sam
wyjdzie, a z głupim trzeba się poszamotać, ażeby go wypchnąć “розумному дати по морді й
відчинити двері, то сам вийде, а з дурним потрібно добре поборотися, аби його випхати”
[NKP, II, s. 423], Mądry się z tego nie zbuduje, a głupi nie nauczy “розумний з цього не вибудує, а дурний не навчиться” [NKP, II, s. 426], Mądrzy sławni, ale głupi zdrowi “мудрі знамениті, зате дурні здорові” [NKP, II, s. 427], Niewielka sztuka być mądrym między głupimi
“невелике мистецтво бути розумним серед дурних” [NKP, II, s. 427], Pożyteczniejsze
mądrego próżnowanie niż głupiego robota “бездіяльність розумного корисніша, ніж робота
дурного” [NKP, II, s. 428].
Про вміння розумного примножувати свої статки йдеться у пареміях Mądry się
bogaci, gdy głupi traci “розумний збагачується, коли дурний втрачає” [NKP, II, s. 426],
Głupi daje, mądry bierze “дурний дає, розумний бере” [USJP].
Натяк на те, що з дурнем краще не мати ніяких справ відображений у польському
прислів’ї Lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć “краще з розумним згубити, ніж
із дурним знайти” [USJP]. Опозиція mądry – głupi посилюється за допомогою протиставлення числівників jeden – dziesięć у паремії Co jeden głupi kupi, to dziesięć mądrych
nie przeda “що один дурний купить, то десять розумних не продадуть” [NKP, I, s. 668]. У
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ПО Głupi marzy o bogactwie, a mądry o szczęściu “дурний мріє про багатство, а розумний
про щастя” [NKP, I, s. 673] лексеми bogactwo – szczęście вказують на різницю між мріями
розумної та дурної людини.
Антонімічні компоненти у пареміях, що виражають розумові якості людини, можуть
бути не лише прикметниковими, а й іменниковими (głupiec – mędrzec): Co w głupcu nawet
nie zważają, to w mędrcu za występki mają “на що в дурневі навіть не зважають, то в розумному за проступки мають” [NKP, II, s. 436], To co mędrzec przewiduje, darmo głupiec
odgaduje “те, що мудрець загадує, марно дурень відгадує” [NKP, II, s. 436], Mędrzec od
rana pożytki zbiera, głupi czeka do wieczora “мудрець з самого ранку прибуток збирає,
дурень чекає до вечора” [NKP, II, s. 436]. Головна думка цієї паремії полягає в тому, що
рівень матеріального доброту залежить від розумових здібностей людини.
У польській мові можна виявити прислів’я, які ґрунтуються на протиставленні розумових здібностей у старшому та молодшому віці. У паремії Stary rozum lepszy niż
młody “старий розум кращий, ніж молодий” [NKP, III, s. 87] антонімічні компоненти
stary − młody вказують на досвідченість людей похилого віку та необізнаність у молодих
роках. Алегоричний характер має паремія, в якій контекстуальні антонімічні компоненти
uczony – zły вказують на приховані риси характеру, притаманні особам, які мають освіту
Uczony człowiek a zły “вчена людина, але зла” [NKP, II, s. 575]. Опозицію розум / міць нам
вдалося виявити у таких прислів’ях Gdzie moc panuje, rozum folguje “де міць панує, там
розум бавиться” [NKP, II, s. 512], Z mądrym wojuj rozumem, z głupim tylko siłą “з мудрим
воюй розумом, з дурним тільки силою” [NKP, II, s. 429].
ТП «Риси характеру людини». Cеред паремій, що позначають риси характеру людини, значну частину складають одиниці, в яких антонімічні компоненти позначають протиставлення позитивних рис негативним. У ПО Śmiały dali zajedzie, jak bojący “cміливий
далі заїде, ніж боягуз” [NKP, III, s. 444], Bojaźliwy pierzchnąwszy przecie żyw zostanie, a
śmiały raz zabity już więcej nie wstanie “боязкий, тікаючи, ще живий залишиться, а сміливий один раз вбитий, більше не встане” [NKP, I, s. 130] ми зафіксували протиставлення
таких морально-вольових якостей людини, як боягузтво та сміливість, однак у другому фразеологізмі прослідковується думка, що боязливий врятується, а сміливий загине.
Опозицію поганий / хороший виявлено у складі паремій Zły człowiek rodzi się na śmierć,
a dobry na życie “погана людина родиться на смерть, а хороша на життя” [NKP, I, s. 388],
Dobrego i karczma nie zepsuje, złego i kościół nie naprawi “хорошого і корчма не зламає, а
поганого і костьол не виправить” [USJP], Jeden zły wielu dobrym zaszkodzi “один поганий
багатьом хорошим зашкодить” [NKP, III, s. 900]. Паремія Mowa jest srebrem, a milczenie
złotem “мова – срібло, мовчання – золото” [USJP] містить компоненти mowa – milczenie,
які відображають протиставлення таких рис, як балакучість vs мовчазність. У ПО Kto
pracuje, ten żyje, kto próżnuje, ten gnije “хто працює, той живе, хто лінується, той гниє”
[NKP, II, s. 1055] протиставляються такі риси характеру людини, як працьовитість / неробство. Мораль цієї паремії в тому, що у працьовитої людини життя складається добре,
а в лінивої – погано. У паремії Jedna baba w mieście więcej narobi hałasu niżli chłopców
dwieście “одна баба у місті наробить більше галасу, ніж двісті чоловіків” [NKP, I, s. 37]
крикливість, галасливість жінки протиставляється врівноваженості, більш спокійному
характеру чоловіків на основі опозиції чиcлівників jedna – dwieście.
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У складі польських прислів’їв та приказок ми зафіксували такі, у яких представлені
лише негативні риси характеру людини. Зокрема, засуджуються такі риси характеру, як
упертість, нездатність домовитись, які властиві як чоловікам, так і жінкам у паремії Baba
swoje, chłop (czart, dziad) swoje “баба своє, чоловік (чорт, дід) своє” [USJP]. У прислів’ї
Łatwiej wroga pokonać, niż kobietę przekonać “краще ворога подолати, ніж жінку переконати” [NKP, II, s. 88] упертість жінки порівнюється із впертістю ворога за допомогою
контекстуальних антонімічних компонентів wroga pokonać – kobietę przekonać. Така
риса, як жадібність, засуджується у паремії Daj mu palec, a on całą rękę chwyta “дай
йому палець, то він всю руку схопить” [USJP] за допомогою протиставлення частина /
ціле (palec – całą rękę). У прислів’ї Jak (gdy) się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy “коли
людина поспішає, то диявол радіє” [USJP] висміюється квапливість людини, яка усе виконує з поспіхом. Опозиційні частини ПО Widzieć źdźbło w oku bliźniego, a nie widzieć
belki w swoim oku “бачити крихту в оці ближнього і не бачити колоди у своєму” [USJP],
Kto sam wlazł w błoto, drugiego za sobą ciągnie “хто сам вліз у болото, іншого за собою
тягне” [NKP, I, s. 117] вказують на таку негативну рису характеру людини, як заздрість.
Про людину-марнотрата, яка нерозумно витрачає кошти, користується власними речами,
йдеться у прислів’ї Wykupił koszulę, a suknią zastawił “викупив сорочку, а сукню заклав”
[NKP, II, s. 154]. Така риса характеру, як неслухняність, описується у паремії Kto nie
słucha ojca, matki, ten posłucha psiej skóry “хто не послухає батька, матір, той послухає
собачої шкури” [USJP].
ТП «Зовнішній вигляд людини». У ПО Korale na szyi, a brudu jak na świni “намисто на шиї, а бруду як на свині” [NKP, II, s. 142] антонімічні компоненти korale – brudu
вказують на неохайність людини, яка дбає лише про прикраси і не зважає на бруд на
тілі. Про нечепуру йдеться й у паремії Niby cudna, a brudna “ніби гарна, а брудна”
[NKP, II, s. 678]. У прислів’ї Ładna twarz nie potrzebuje ozdób, a brzydka nie zasługuje na
nie “гарне обличчя не потребує прикрас, а бридке не заслуговує на них” [NKP, II, s. 567]
протиставляється привабливість та потворність людини. Нам вдалося зафіксувати паремії з антонімічними компонентами, які вказують на колір волосся: Lepsza blondynka
w oknie niż brunetka na zabawie “краще блондинка у вікні, ніж брюнетка на забаві”
[NKP, II, s. 589], Lepsza szatynka bez grosza niż jasnowłosa z milionami “краще темноволоса без грошей, ніж ясноволоса з мільйонами” [NKP, II, s. 590], Lepsza jest urocza
ciemnowłosa kobieta od mdłej blondynki “краще прекрасна темноволоса жінка від молодої
блондинки” [NKP, II, s. 592]. У цих пареміях позитивно оцінюються темноволосі жінки
на протиставлення блондинкам.
ТП «Зовнішній вигляд vs розумові здібності людини». У прислів’ях Długie włosy,
krótki rozum “довге волосся, короткий розум” [USJP], U kobiety włos długi, a rozum krótki
“у жінки довге волосся, а короткий розум” [NKP, II, s. 89], U niewiasty długie włosy, ale
krótki rozum “у дівчини довге волосся, але короткий розум” [NKP, II, s. 620], U białych głów
długie włosy, krótki rozum “у жінок довге волосся, але короткий розум” [NKP, II, s. 621]
за допомогою компонентів długie włosy – krótki rozum протиставляються такі риси людини, як привабливість та обмежені інтелектуальні дані. ПО Długie wlosy, a rozum jak u
kokoszy “довге волосся, а розум як у курки” [NKP, II, s. 87] побудована на протиставленні
привабливої зовнішності людини та обмежених розумових здібностей через порівняння зі свійським птахом – куркою. У пареміях Wysoki (wyrósł) jak dąb, a głupi jak głąb
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“високий (виріс) як дуб, але дурний як головка капусти” [USJP], Wysoki (wysoka) jak
brzoza, a głupi (głupia) jak koza “високий (висока) як береза, а дурний (дурна) як коза”
[USJP], Wysoka kobieta, krótki rozum “висока жінка, короткий розум” [NKP, II, s. 88] антонімічні компоненти виражають протиставлення зросту (як ознаки дорослості) та розумових здібностей людини. У прислів’ї Z ubioru cię sądzą, z rozumu poważają “судять за
одягом, поважають за розумом” [NKP, III, s. 559] йдеться про те, що не завжди зовнішній
вигляд людини відповідає її інтелектуальним характеристикам.
ТП «Вік людини». Ми виявили низку прислів’їв та приказок з антонімічними компонентами stary – młody, młodość – starość, які виражають опозицію старість / молодість:
Zachciało się starej babie młodego galanta “захотілося старій бабі молодого кавалера”
[NKP, I, s. 242], Lepsy chłopak młody niźli gdowiec stary “краще молодий хлопець, ніж
старий вдівець” [NKP, I, s. 275], Młody dworak, stary żebrak “молодий придворний, старий
жебрак” [NKP, I, s. 514]. Контекстуальні антонімічні компоненти nauczy – znajdzie, siał
– zbierał вказують на життєвий досвід, що набувається з віком у таких ПО, як: Coś siał
w młodości, to będziesz zbierał w starości “що посіяв у молодості, те й будеш збирати в
старості” [NKP, II, s. 498], Czego się człowiek za młodu nauczy, to na starość znajdzie “чого
людина себе замолоду навчить, те знайде на старість” [NKP, II, s. 498]. У прислів’ях Kto
pracuje z młodu, nie dozna na starość głodu “хто працює змолоду, той не матиме на старість голоду” [NKP, II, s. 499], Kto nie pracuje za młodu, ten na starość dozna głodu “хто не
працює замолоду, той на старість матиме голод” [NKP, II, s. 499], Musi za młodu pracować,
kto na starość chce próżnować “хто у старості хоче ледарювати, мусить працювати замолоду” [NKP, II, s. 502] антонімічні компоненти вказують на те, що молодість швидкоплинна, тому потрібно завчасно турбуватися про забезпечену старість. У пареміях Kiedy
stara, to witajcie; kiedy młoda, to chwytajcie “коли стара, то вітайте, коли молода, то хапайте” [NKP, II, s. 786], Zawsze lepsze dwie młode niewiasty niż jedna stara “завжди краще дві
дівчини, ніж одна баба” складові частини відображають негативне ставлення до жінок
старшого віку, натомість у прислів’ї Stare baby do porady, młode do uciechy “старі баби
для поради, молоді для втіхи” [NKP, II, s. 854] старість виступає символом мудрості.
ТП «Вага, зріст людини». Є низка паремій, у яких антонімічні компоненти виражають протиставлення таких ознак, як худий / повний (chudy – tłusty), високий / низький
(wysoki − niski). Головна думка паремії Chudy – do budy, tłusty – do kapusty “худий – до
буди, товстий – до капусти” [NKP, I, s. 294] така, що людям з надлишковою вагою важче жити на світі, ніж худим. Про неможливість швидко скинути зайву вагу йдеться у
прислів’ї Zanim tłusty schudnie, (to) chudego diabli wezmą; zanim tłusty spadnie, (to) chudy
przepadnie “поки товстий схудне, то худого диявол забере, поки товстий схудне, то худий помре” [USJP]. Складові компоненти паремій Duże, chude do roboty, małe, grube
do pieszczoty “великі, худі до роботи, малі, повні до пестощів” [NKP, II, s. 453], Mała
dziewka do pieszczoty, wielka do roboty “мала дівка для пестощів, висока для роботи”
[NKP, II, s. 371], Kobieta wysoka jest dobra do zbierania fig, a ta niska do małżeństwa “висока жінка добра для збирання інжиру, а низька для заміжжя” [NKP, II, s. 679] виражають
думку про те, що жінки високого зросту – працьовиті, а низького – більше підходять для
забав та шлюбу.
ТП «Зовнішній вигляд vs моральні якості людини». У ПО Broda jak u proroka, a
cnota jak u draba “борода як у пророка, а чеснота як у негідника” [NKP, I, s. 198] опозиція
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двох частин показує, що, незважаючи на зовнішню подібність до пророка, людина абсолютно не має доброчесності і гідності. Натомість у паремії Choć koszula brudna, ale
cnota cudna “хоч сорочка брудна, але чеснота прекрасна” [NKP, II, s. 789] антонімічні
компоненти koszula brudna – cnota cudna вказують на доброчесність людини, незважаючи на її неохайний вигляд. Така риса людини, як фальшивість, нещирість, яка ховається
за чарівною зовнішністю, описана у прислів’ї Gdzie urody dużo, poczciwości mało “де
вроди багато, чесності мало” [NKP, I, s. 346].
ТП «Зріст vs емоційні властивості людини». До складу ПО Mała jak palec, a zła
jak padalec “мала як палець, але зла як ящірка” [USJP] входять контекстуальні антоніми
mała – zła, за допомогою яких протиставляються характеристики зовнішньої будови тіла
людини (невеликий зріст) та негативні емоційні властивості людини (зла людина).
Отже, ми проаналізували низку праць українських, російських і польських мовознавців, присвячених загальній семантичній класифікації паремійних одиниць, зокрема
поділу за ідеографічними та тематичними групами. Опрацювали наукові розвідки, в яких
ідеться про фразеологічні одиниці поняттєвої сфери «Людина». У нашій роботі ми зупинились на ТГ «Характеристика людини» та виділили у її складі декілька ТП: «Розумові здібності людини», «Риси характеру людини», «Зовнішній вигляд людини», «Вік
людини», «Вага, зріст людини». Як свідчить аналіз фактичного матеріалу, антонімічні
компоненти у складі польських ПО можуть мати різну тематичну приналежність, що
зумовлює виділення так званих «спарених» ТП: «Зовнішній вигляд людини vs розумові
здібності людини», «Зовнішній вигляд людини vs моральні якості людини», «Зріст vs
емоційні властивості людини». Найчастіше антонімічні компоненти у складі польських
ПО репрезентують такі опозиції, як хороший / поганий (dobry – zły), молодий / старий
(młody – stary, młodość – starość), розумний / дурний (głupi – mądry, głupiec – mędrzec),
сміливий / боягузливий (śmiały – bojaźliwy), працьовитий / лінивий (pracuje – próżnuje),
худий / повний (chudy – tłusty), високий / низький (wysoki – niski), приваблива зовнішність / негативні моральні якості або емоційні властивості людини (brudna – cudna,
mała – zła).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Ukraine
REPRESENTATION OF CHARACTERISTICS OF A PERSON IN THE POLISH
PAROEMIAS UNITS WITH COMPONENTS ANTONYMY
The article analyzes a number of theoretical works of Ukrainian, Russian and Polish
scientists devoted to the general semantic classification units of paroemias and, in particular,
the characterization of the conceptual sphere “Man”. The classification of Polish proverbs
and sayings with antonymy components that represent the thematic group “Characteristic
of the person”. In connection with the semantics paroemias units in the group allocated to
thematic subgroups, which characterize human mental abilities, character traits of a person, a
person’s appearance, age, height and weight of a person. The composition of each paroemias
units allocated with antonymy components or component parts that represent to this or that
opposition. Clarified that the thematic subgroup “Mental abilities” unites the largest number
of Polish proverbs and sayings, which is often opposed to intelligence and stupidity with the
help of adjectives and nouns components. In thematic subgroup “Character traits of a person”
recorded paroemias, antonimy components which point to the juxtaposition of negative or
positive traits are only negative human traits. In thematic subgroup “Age of man” revealed
Polish paroemias units that expresses the opposition old / young. The juxtaposition of such
features as thin / full, high / low are described in the thematic subgroup “Weight growth”.
Identified a number paroemias units, pointing to the negligence of man and represent a subgroup
of “Person’s appearance”. Since antonimy components of the studied units may have diﬀerent
thematic identity, we have identified the so-called “paired” thematic subgroups: “appearance
vs human intelligence”, “appearance vs the moral qualities of man,” “growth vs emotional
properties of a person”. Thus, in particular, in the thematic subgroup “Appearance vs human
mental abilities” antonimy components express the juxtaposition of an attractive person’s
appearance and restricted intellectual data. It is established that the least numerous among
the studied subgroups is “paired” subgroup “Appearance vs moral qualities of a person” and
“Growth vs emotional properties of a person”.
Keywords: paroemias unit, thematic group thematic subgroup, the opposition, antonimy
components.
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ЕПІГРАМИ ІВАНА ВЕЛИЧКОВСЬКОГО В КОНТЕКСТІ ПРИНЦИПІВ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЛІТЕРАТУРНОГО БАРОКО
У статті досліджується поетична спадщина Івана Величковського та зразки європейського вірша періоду XVI-XVIII ст. щодо питання їх спільного контексту з огляду
на задіювання основних принципів, за якими будувалися зразки барокової літератури. В
даному дослідженні здійснений аналіз основних барокових принципів, засобів виразності та прийомів, що робили твори вищеназваної доби яскравими, інтелектуальними та
дотепними. Тут було розглянуто зокрема барокові принципи, такі як: принцип контрастності, порівняння, відображення, динамічності та дотепності, а також доведено
слідування їм у наведених зразках творів українського, англійського та німецького поетичного бароко.
Ключові слова: барокова література, засоби виразності, барокові принципи, контрастність, принцип відображення, дотепність.
У сучасних літературознавчих студіях посилюється зацікавленість не лише історичним тлом, на якому виросло і розвинулось українське літературне бароко, але також і
національною ментальністю, метафізичним світовідчуттям, філософським та духовним
підґрунтям барокової доби. Серед тих дослідників, праці яких є глибоким аналізом розвитку давньої української літератури (зокрема барокової), а саме: її культурологічних та
філософських аспектів, її образно-топологічної системи, її зв’язку з текстами Біблії, її
безумовного впливу на найновіші літературні течії, її вкоріненості в європейський літературний процес, щонайперше, слід назвати Євгена Джиджору, Богдану Крису, Наталію
Левченко, Олену Лямпрехт, Олену Матушек, Дмитра Наливайка, Наталію Поплавську,
Миколу Сороку, Миколу Сулиму, Леоніда Ушкалова, Валерія Шевчука, Валентину Соболь, Дмитра Чижевського, Оксану Яковину та інших.
Метою даної статті є визначення основних барокових інструментів, засобів, прийомів, що увиразнюють поезію роблять її помітною, яскравою і дієвою ознакою свого часу
і контексту.
Отож, за досить тривалий період вивчення давньої літератури, зокрема в Україні,
більш-менш успішно «окреслено стильові засади бароко» [1,с. 170].
У нашому випадку йдеться про динаміку образів і композицій, метафоричність, як
формальну, так і семантичну, доведену до своєрідного універсалізму, кончетизм, в сенсі
поєднання віддалених, а то й протилежних понять і явищ, емблематичність, прагнення здивувати, вразити уяву реципієнта. Сучасний фаховий аналіз художніх творів не
обмежуються вивченням поодиноких літературних явищ, а розглядається як складова
частина комплексного дослідження засобів виразності літературного зразка, його інтерпретації, яке передбачає два аспекти роботи над художнім твором: по-перше вивчення
© Бойко С.М., 2019
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позатекстових факторів, що формують світогляд письменника, а відтак модель світу митця, відображеного у мові художнього твору через усі рівні; по-друге дослідження мовних
засобів реалізації художнього світу письменника, завдяки яким «художній всесвіт письменника стає своєрідним пам’ятником художньої свідомості творця, пам’ятником його
мово-мислення» [2, с.137-144].
Тому перед тим, як визначити склад, своєрідність та функції мовних засобів художнього вираження української барокової поезії, необхідно, на нашу думку, з’ясувати: поперше, джерела і походження стилю бароко в українській літературі; по-друге, як цей
стиль співвідноситься з традиціями попередніх етапів культурного розвитку; по-третє,
чим він подібний і чим відрізняється від аналогічного явища в інших літературах; і, почетверте, специфіку стилю українського літературного бароко. Звичайно, «при визначенні специфіки мовостилю українського літературного бароко ми не можемо оминути
актуальних для того часу проблем літературної мови, її джерел, функцій та ролі в духовному житті суспільства» [3, с.84]
Існують різні гіпотези походження терміна “бароко”. На думку Б. Віппера, більш переконливою є та, яка виводить походження цього терміна від “barocсo” – відома з XIII ст.
особлива форма схоластичного силогізму, яка приводить до хибних висновків [4, с.8-26].
Вважаємо, що тлумачення слова бароко як “перлини неправильної форми, вигадливого, примхливого, дивного” (від іспанського baroсco, латинського verueca) [5, с.45] теж
прийнятне, оскільки стиль бароко в цілому справді був незвичайним, примхливим, мінливим, як і перехідна тогочасна доба, яка сформувала свій стиль бачення і сприйняття
дійсності. Звичайно, стиль бароко спирається й на попередні досягнення культури, але
використовує їх в оригінальний спосіб. Таким чином, “бароко” – термін, що виник із
своєрідного симбіозу двох віддалених за своєю семантикою слів, які зблизило поняття
“дивності”.
Розгляньмо основні принципи художнього відтворення й опрацювання навколишньої дійсності, які становлять основу системи барокової поетики (треба зауважити, що
принципи поетики бароко далеко перейшли за межі своєї епохи – варто пригадати творчість І.Котляревського, поетів-романтиків, Т.Шевченка, М.Гоголя, поетів 20-30-х років
ХХ ст., сучасних письменників: М.Івасюка, І.Драча, І.Жиленко, В.Дрозда, В.Шевчука та
багатьох інших).
Принцип контрасту, саме він дає можливість створювати переконливе художнє
мовлення. Цей принцип є базовим. На ньому будується вся складна система бароко. Саме
життя людей доби Бароко було побудоване на контрастах. “Вони намагалися знайти гармонію між небесним і земним, духовним і тілесним. Вони хотіли примирити контрасти
не тільки формальні – світла і тіні, радісних і похмурих тонів, легких і масивних форм
(в архітектурі), але й “контрасти смислу” – вічність і миттєвість, духовність і ницість”
[6, с.23]. У мові творів це виявилося у стрімкому перебігу від однією думки до іншої, у
незвичних зіставленнях, протиставленнях, у використанні відповідних мовних засобів –
антонімів, найяскравіший вияв яких знаходимо в антитезі.
Ось декілька поетичних зразків з використанням такої антитетики.
Лаконічний, антитетичний і дотепний приклад епіграм І. Величковського:
Трохи, нѣчого, назбит, досить
Убогій трохи маєт, а жебрак нѣчого,
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богатий назбить, досит не маш нѣ у кого. [7]
Маємо досить насичений твір з перехресною антитетикою убогій–багатий,
Багатий –жебрак, убогій—жебрак. Крім того існує антитеза прислівникова
трохи–нічого, назбитъ – трохи. А останню риску проводить завершальна фраза, майстерно об’єднуючи всі протиріччя у одне спільне судження , що ні в кого з трьох немає
достатньо. Тобто люди ніколи не бувають задоволені.
Man is no star, but a quick coal
Of mortal fire:
Who blows it not, nor doth control
A faint desire,
Lets his own ashes choke his soul.
[8]
У майстерній епіграмі Джорджа Герберта існує не лише антитеза «зірка—вуглинка» (людина не зірка а швидко згоряюча вуглинка смертельного вогню: хто не роздмухує його, не може берегти (контролювати)нетривку (або руйнівну) пристрасть (бажання), хай його власний попіл вразить його душу. (пер. Б.С.)), тут, як бачимо, присутня
доволі «густа» метафоричність.
Ось іще цікавий зразок , в даному разі, німецької барокової поезії:
Die Lieb’ ist über Furcht (Любов понад Страх)
Gott fürchten ist sehr gut / doch ist es besser lieben /
Noch besser über ‘Lieb’ in ihn sein aufgetrieben.
[9 , с. 173]
В самій назві своєї епіграми німецький бароковий пет Анґел Сілезіус вводить (євангельську) антитезу про протиставлення любові не ненависті, чи байдужості, але страху.
І, відповідно, стверджує, що боятися Бога добре, але любити краще, бо любов бере верх
і над страхом. Як бачимо тут проповідь християнської любові (побудована на антитезах
«страх—любов», «боятися—любити») вкладена у філігранну малу форму. Ці зразки
свідчать про загальноєвропейський контекст вживання барокового принципу антитези
(протиставлення).
Принцип порівняння. Оскільки всі предмети певним чином співвідносяться між
собою, то одні з них можуть бути представлені через інші. Для того, щоб з’ясувати, наскільки один предмет відображає інший, їх порівнювали. У порівнянні виявляється здатність людини помічати характерні риси різноманітних явищ дійсності й на їхній основі
зближувати різні образи у своїй свідомості. Можемо стверджувати, що порівняння було
одним з найуживаніших художніх прийомів у поезії бароко.
Лѣствыца Іаковля
свѣт сей сну єст подобен, а щастє драбинѣ:
восходят и низходят по ней мнози нынѣ.
[7]
Епіграма Івана Величковського побудована на основі біблійного образу з використанням популярного барокового порівняння «світ (життя) як сон», а от порівняння щастя
з драбиною доволі оригінальне. Адже сам образ драбини «ліствиці», що взятий з Біблії
(Книга Буття 28: 12-17) оповідає, власне, про видіння у напівсні, що явилось праотцю
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Якову. Він побачив дивовижну драбину від землі до неба і янголи по ній піднімались
вгору або сходили вниз. Цей біблійний образ має декілька тлумачень, одне з яких (чи
не найголовніше) вбачає у видінні передречення втілення і народження Христа на землі
через «Пречисту Ліствицю» (Діву Марію) а також Вознесіння Христове по Воскресінні.
Водночас образ «драбини до неба» мав непересічне значення у духовній дидактиці як
спосіб вивищення душі людини і сходження її до небесного блаженства через чесноти
«сходинки». Іван Величковський був безперечно знайомий з «Ліствицею» преп. Йоана
Синайського [10] , пам’ятником грецької патристики VII століття. Вона-бо кілька разів цитувалася у списках Києво-Печерського патерика (1462), а в 1627 році у лаврській
друкарні виходить «Тріодь Пісна». Будучи особою духовною отець Іоан Величковський
вивчав як вчення святих отців церкви так богослужбову літературу. Тож імовірно, що у
попередньо наведеному вірші поет має на увазі саме духовне зростання вірянина, в чому
вбачає найвище щастя людської душі.
Бароковий англійський поет Роберт Геррік в свою чергу звртається до порівняння
людського щастя (удачі) з прекрасною але скороминущою ранковою росою чи з тендітними сніжинками:
THE COMING OF GOOD LUCK.
SO good luck came, and on my roof did light,
Like noiseless snow, or as the dew of night :
Not all at once, but gently, as the trees
Are by the sunbeams tickled by degrees.
[11]
(Так і удача добра надійшла, і заяскріла на моїй даху,
Як тихий сніг, або нічна роса:
Але не вся в одну-єдину мить, а ніжно тихо, як ростуть дерева
Під сонячним промінням крок за кроком.
(переклад автора статті Б.С.)
Завдяки порівнянням (приходу фортуни з падінням роси або снігу, з поетапнм ростом рослин), створюється жива прекрасна картина, яка будить уяву читача. Тож бачимо,
принцип порівняння характерний як для української так і для європейських барокових
літератур.
Принцип символічного відтворення дійсності. “Поява стилю бароко у мистецтві
й літературі знаменувала відродження і перевагу чергового “символічного” періоду
(як в осмисленні, так і в зображенні дійсності). Однак символіка бароко не була повторенням середньовічної символіки. Принципова (неповторна в майбутньому) новизна
бароко полягала в тому, що його символи, багатозначні й довільні, а тому й суперечливі, істотно відрізнялися від обмеженої і прямолінійної символіки середньовіччя” [12,
с.157]. Барокова символіка відрізняється довільністю, багатозначністю та суперечливістю, подібно до епохи, в яку ця поезія творилася. Стара символіка пристосовувалася до
завдань стилю, насиченого контрастами, парадоксами, експресією .
Так, наприклад, Іван Величковський своїх епіграмах повною мірою використовує
загальнобарокову християнську символіку. Тож він не пише прямо, що гріх заважає людині досягти духовного росту і закриває від неї кінечне її спасіння, а натомість читаємо:
Земля, аки темница человѣку, се бо
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аки каменни стѣнѣ[ы] окрест землѣ небо,
Грѣси — стражіє крѣпцы, узы же суть тѣло,
в нем же мѣсто узника душа страждет зѣло. [7].
Тут, вищезгадана теза передається, через символічне зображення “ув’язнення” людської душі, а порівняння всього світу з тюрмою надає епіграмі трагічного емоційного
забарвлення.
Тими ж засобами виразності (принципом символічного зображення дійсності) користується англійський поет барокової доби Джордж Герберт, зображуючи людське життя
у вигляді будівництва (або руйнування) будинку. Причому він символічно персоніфікує
абстрактні поняття. Любов, Гріх, Милосердя, тощо діють в його поезії як люди (будують,
руйнують, сваряться). Отже «Любов збудувала міцний дім…»:
Love built a steately house, where Fortune came <….>
Then Sin combin’d with Death in a firm band
To rase the building to the very floor:
Which they eﬀected, none could them withstand; [8]
Як бачимо автор не говорить прямо, що людина, яка піддається гріху, може зруйнувати все, всі свої житєві надбання і, навіть, померти в духовному сенсі, а натомість передає
те ж саме через дії персоніфікованих універсалій.
Подібне подибуємо в німецькій епіграмі Ганса Розенплюта:
Kommt Kunst gegangen vor ein Haus,
So sagt man ihr, der Wirt sei aus.
Kommt Weisheit auch gezogen dafür,
So findt sie zugeschlossen die Tür.
Kommt Zucht und Ehr derselben Maß,
So müssen sie gehn dieselbe Straß’.
Kommt Lieb’ und Treu, die wär gern ein,
So will niemand ihr Torwart sein.
Kommt Wahrheit und klopfet an,
So muß sie lang vor der Tür stahn.
Kommt Gerechtigkeit auch vor das Tor,
So findt sie Ketten und Riegel vor.
Kommt aber der Pfennig geloﬀen,
So findt er Tür und Tor oﬀen.
[9 , с. 159]
Персональна з’ява Мистецтва (Kunst), Любові (Lieb) чи Честі(Treu) біля дверей нашої оселі у якості прохача в реальності неможлива, але цю «ситуацію» в даній німецькій
поезії відтворити легко: люди не впускають до своєї душі ні любов, ні честь, ні правду,
ні милосердя, ні культуру, бо увесь час зайняті погонею за грішми (тут персоніфікований
пан Пфенінг (Pfennig), якому відкриті всі двері )
Принцип відображення. “Бароко завжди прагнуло не до безпосереднього зображення дійсності, не до прямого називання явища, а до протилежного. Дійсність треба
переломити, трансформувати, подати її у системі натяків” [13, с.138]. Принцип відображення високо цінувався в епоху Бароко. Ю.Барабаш називає його одним з глибинних,
фундаментальних принципів художнього відтворення й осягнення життєвого матеріалу,
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відомого у системі барокової поетики. “Письменник бароко завжди прагне не так зобразити явище, предмет, історичну чи міфологічну постать, як віддати уявлення про них,
опосередковано виразити їхню сутність. З цією метою він вдається до багатоступеневої
системи зіставлень і протиставлень, порівнянь, аналогій, замін, асоціацій тощо. Безпосереднє зображення замінювалося відображенням, описанням, натяком, різного роду знаковими, кодовими прийомами” [14, с.21].
На цьому принципі у драматичних творах будувалися складні сюжети, де герої дзеркально повторювали дії один одного. У поезії були популярні мотиви сну (“Життя є
сон”), тіні, зерцала (мотив якого підказаний самою суттю відображення). Популярність
цих мотивів у поезії бароко пов’язана, ймовірно, з інтересом і схильністю самих поетів
до містики.
Вдаючись до способу відображення, поети вибудовували перифрази, які дозволяли,
не називаючи особи, предмета чи явища, творити їх образ, що легко сприймався завдяки
асоціаціям. Так і Величковський, будучи яскравим представником барокового простору
в його українському варіанті, слідує даному принципу, як при зображенні величі Божої,
так і в змалюванні побутових соціальних реалій. Як, наприклад;
Шевцу убогому стихи
Єдному шевцу, же ся не згодило
шило, для того сам звѣвся на шило. [7].
Автор через народну фразеологію передає сумне становище, виснаженого від тяжкої
роботи і голоду ремісника, що йому його інструмент (шило) не приніс великої вигоди, а
сам він схуд і виснажився (звівся на шило).
Так само англійський поет барокової доби , Роберт Геррік через символи і аналогії
доносить до читача ідею плинності життя і потребу цінувати кожну мить і встигнути
порадіти життю (фактично ж у вірші йдеться про необхідність вчасно збирати пуп’янки
троянд, бо квіти, які всміхаються нам сьогодні завтра зів’януть):
Gather ye rose-buds while ye may,
Old Time is still a-flying;
And this same flower that smiles today
Tomorrow will be dying. [11].
Творячи в різних культурних середовищах і різними мовами, ці поети-сучасники діють в межах аналогічних барокових принципів, в даному випадку – відображення.
Принцип алегоричного відтворення дійсності. У ХVІІ ст. в Європі створювалася
нова філософія й розвивалися експериментальні науки, формувалися методи математичного аналізу. ХVІІ ст. представлене іменами Г.Галілея, Б.Паскаля, Р.Декарта та ін. Наука – це раціоналізм, ясна і логічна мова. Але люди ще не могли цією мовою пояснювати те, що їх оточувало, – багато було загадкового, таємничого, незбагненного. Вони
й не прагнули зрозуміти світ вічності й нескінченності – вони просто хотіли відчути
себе часточкою цього світу. Тому в епоху Бароко спостерігається феномен відродження
міфологічного мислення, міфологія отримує друге життя, бо, як зауважує А.Макаров,
“компроміс науки і віри, розуму і містичного почуття цілком відповідав психології доби,
в якій бажання дива все ще переважало над спрагою знань” [15, с.95]. Незважаючи на
те, що міф відображає дійсність у фантастичній формі, він органічно входить у художню
тканину реалістичного образу. А часом архетипи перейняті з античності транслюються
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через ренесансну культуру в барокову, як от образ-міфологема «танок смерті», що так
чи інакше експлуатується у ванітативних мотивах барокової поезії. Ще за пізньої античності так (танок смерті) називали реальний танок-виставу, показуваний за допомогою
ляльки-скелета, що мала танцювати на столі під час патриціанських бенкетів. Російська
дослідниця Ольга Фрейденберг, зокрема вважає, що ця символічна антична вистава походить від первісного (доантичного) культу духів предків [16, с. 51]. Митців періоду
Бароко, безсумнівно, хвилювали реальні люди і реальні події, але описуються вони в
образах античних богів і героїв. Переосмислення міфологічного матеріалу здійснюється
за допомогою алегорій, які уособлювали християнські моральні чесноти, символізували
поняття честі, совісті, хоробрості.
На прикладі уривка з панегіричного твору Івана Величковського ми можемо прослідкувати, як в алегоричному образі Дедала, поет змальовує достохвальні риси державного
діяча (гетьмана Самойловича), де високі моральні якості та вивищення над ницістю світу, зображено як алегоричний політ над манівцями лабіринту:
Змишляют поетове, иж Дедал, отданій
бывши в заточеніи, за море засланій
В лябаринт, з которого вийти было трудно
для помѣшаних дорог, а сидѣти нудно,
Учинил себѣ крила з различних матерій,
и так, не шукаючи в лябаринтѣ дверій,
Вилетѣл з лябаринту, и през море снадне
прелѣтѣв, приправивши крила себѣ складне.
Свѣт сей — то широким морем и пространим,
земля — заточенієм всѣм з рая вигнаним,
А небо єсть отчизна, але ко небесним
двором трудно летѣти з тяжарем тѣлесним. [7]
Тим часом англійський бароковий епіграматист Бен Джонс алегорично змальовує Ісуса Христа, через хробачка-гусеницю (людська природа), що народжується метеликом з
білосніжного кокону шовкопряда (бо безгрішний від чистої Діви), алегорію смерті уособлює (лялечка метелика) з неї (начебто неживої) виходить прекрасний метелик (Христос
воскресає) і все це в короткому тексті:
ALL men are worms, but this – no man. In silk
’Twas brought to court first wrapt, and white as milk;
Where, afterwards, it grew a butterfly,
Which was a caterpillar. So ’twill die.
[8]
Як бачимо, алегоричність характерна для всіх баркових літератур.
Принцип поєднання протилежностей. Стиль бароко будувався на парадоксах, поєднаннях непоєднуваного. Поети звернули увагу на зв’язки, що існували між окремими
нібито не сумісними реаліями. Завдяки таким, на перший погляд, несумісним визначенням предмет, явище, властивість тощо, які позначаються одним із слів, отримують додаткову характеристику з боку іншого, протилежного йому слова. Засобом, який поєднував
різко протилежні поняття, які логічно ніби виключають одне одного, але насправді разом
дають нове уявлення, був оксюморон.
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У епіграмах Величковського є багато прикладів поєднання протилежностей, і ось
один із них:
На скупого отца
Им єси скупшим, тым, скупче, щодрѣйшим ся ставиш
сыновѣ, бо по смерты все єму оставиш [7].
Скупий тут виявляется найщедрішим, бо з собою по смерті нічого не забере все (чого
шкодував для себе і для інших) полишить синові.
Або інший цікавий (і дотепний) приклад поєднання протилежносте, коли і той в кого
густе волосся і зовсім лисий не можуть порахувати всі свої волосинки на голові (протилежні причини, але один результат):
На лисого
Я моих власов нѣгды не зличу до кола,
и ти, лисаку, также, бо их не маш згола. |арк.124.| [7].
Так само бачимо єдність протилежностей у іронічній епіграмі англійця Бена Джонса,
де він стверджує, на нього людські осуд і похвала (протилежності) діють однаково, себто
ніяк не зачіпають, бо як «одне не погладить так інше не вдарить»:
THY praise or dispraise is to me alike:
One doth not stroke me, nor the other strike.
[8].
Отже даний принцип так само спільний для всіх барокових поетів.
Принцип дотепності (кончетизм). Досконалості стилеві надають два елементи:
матеріальний – це слово (з нього починається зображення / відображення) і формальний – це думка (її формував, викликав текст). “При цьому слова – листя дерева, а гострі
думки – плоди. Думка, і думка гостра – це життя стилю”, – писав Грасіан, систематизатор
і теоретик консептизму, теоретик іспанського бароко [17, с.43]. Дотепність (матеріалом
побудови й засобом вираження краси якої, за словами того ж Грасіана, є тропи і риторичні фігури), ерудованість творця тексту, непередбачуваність, несподіваність сюжету,
розв’язки, зв’язок між різнорідними речами і явищами – найхарактерніші риси віршів
того часу. У поезії поєднувалися своєрідні форми абстрактного символізму, алегоричного викладу, вишуканих паралелей і порівнянь. Символи й емблеми, прийоми каламбурного поєднання слів творять ефект смислової гри, риторичної витонченості, ламають
семантику церковно-книжної мови, надаючи їй світського характеру. Джерелами словесного дотепу (гри слів) могли бути етимологія (внутрішня форма) слова, омонімія,
метонімія тощо.
За принципом дотепності творився також т.зв. концепт (з італ. concepto – вигадка),
який полягав у «зближенні й несподіваному поєднанні досить віддалених ідей і уявлень»
[18, 75 с.].
В даному питанні Іван Величковський є одним із взірців використання цього барокового принципу в своїй поезії. Тут і гра словами на рівні омонімії (магнас і магнес тобто
вельможний пан і магніт які дотепно поєднуються у своєму прагненні притягувати метали (один залізо а інший золото). Тут і величезна кількість цікавих «іграшок» поетичних,
деякі його власного винаходу. Для порівняння з іноземною бароковою епіграмою (в даному випадку з німецькою) візьму акровірш Величковського:
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Мыслѣте, мьíсль имѣйте, но нé мощно знáти,
Аз, дѣва, кáко могóх господа зачáти.
Рцѝ тóкмо со вѣрою, вся́к христіяни́не,
Іже вся свѣдый, боже, ты вѣси єди́не,
Аз, чиста єди́на, дѣва ношý сына. [7].
Отак, завдяки майстерності і фантазії автора ми можемо прочитати і вірш і ймення Божої Матері. Тим же принципом керується поет сілезької школи Ф. Льоґау, але для
менш високого, так би мовити, матеріалу. Він описує страшні реалії війни у акростиху
«Krieg»:
Kummer,der das Marck verzehret,
Raub, der Hab und Gut verheret,
Jammer, der den Sinn verkehret,
Elend, das den Leib beschweret,
Grausamkeit, die unrecht fehret:
Sind die Frucht die Krieg gewehret.
[9 , с. 203]
(Біда, що нагло нищить край, грабіж, що статків позбавляє , жахи і страх, які на безум
зводять, убивча бідність, що бруднить життя, жорстокість, що ламає людський дух, – То
все плоди, їх зрощує війна. (перекл. Б.С.))
Цей принцип невимовно багатий на різні засоби та інструменти виразності, як граматичні так і семантичні. І він, як бачимо, теж характерний для більшості барокових
європейських літератур і українська не є виключенням у цьому сенсі.
Принцип динаміки, руху. Рух у художніх творах бароко розглядають як побудований на внутрішній дисгармонії, протиріччях, антиноміях [20, с.14]. Динамізм стилю виявляється у своєрідному трактуванні часу, історії, долі людини, її життя і смерті.
Д.Наливайко виділяє три види динамізму в літературі бароко: 1) тематичний динамізм;
2) зовнішній, або сюжетний динамізм; і 3) внутрішній чи, умовно кажучи, психологічний
динамізм [20]. Одним із найефективніших засобів передачі динамізму є контраст життя
і смерті, людини і Бога, неба і землі, миті і вічності та ін. Досягається він також ампліфікаціями, нагромадженням епітетів, різноманітних стилістичних фігур. Цікаві варіанти
слідування даному принципу є у вітчизняного епіграматиста І. Величковського, ось один
з них, як геніальний суперлаконічний виклад складного теологумену (про світ і людей в
Бозі) дотепним є образ снопа, стогу і колосків:
Не Бог єст в свѣтѣ, але свѣт в нем, як сноп в стозѣ,
мы, як класи, в сем свѣтѣ, обысми и в Бозѣ. [7]
А ось не менш цікава своєю психологічною динамічністю (контрастність та різка
зміна твердження) епіграма «англійського Марціала» неолатинського барокового поета
Джона Овена (якого доречі майстерно переклав Величковський). «На любов до Батьківщини», – твір де на сумі різких протилежностей ( вмерти—жити) та шляхом поєднання
ступенів порівняння одного прикметника (солодкий) будується теза, що для батьківщини
краще жити ніж помирати:
I, 48. Ad Philopatrum
Pro patria sit dulce mori licet atque decorum;
Vivere pro patria dulcius esse puto.[21]
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(Заради вітчизни померти солодко і прекрасно. Жити ж заради батьківщини чи не
солодше, як думаєте?).
На завершення цієї короткої розвідки скажу, що прикладів, де спільні загальноєвропейські топоси (загальники) кочують долаючи територіальні та конфесійні перепони
досить багато у різних літературах і ми їх уже наводили і зіставляли на початку розділу.
Тому просто підведемо підсумки щодо засобів барокової виразності, що завжди були
невід’ємною частиною вищеназвани дев’яти основних принципів барокової літератури,
зокрема поезії, з якої ми розглянули поетичні зразки різних мовних середовищ і країн
у зіставленні з творчістю визначного вітчизняного поета Івана Величковського і прийшли до висновку, що за принципами та засобами виразності (метафори, алегорії, топоси, тощо) він є суто бароковим поетом і своїм доробком включає українську літературу
свого часу до загальноєвропейського контексту літературного бароко.
Всі визначальні барокові риси, контекстуальні і водночас національні. Це можна
деталізувати, підкріплювати безліччю прикладів, особливо в загально мистецькому контексті. Але в кожній культурі можливість бути «іншою» завжди залишається. Тоді вона
(контекстуальність національних літератур), при певних формальних розбіжностях, все
ж зводиться до спільного знаменника з погляду відповідності тим проблемам, які порушуються у світлі барокової доби, особливості релігійно-філософської бази та світорозуміння, а також – з погляду відповідності основним принципам творення тексту.
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ЭПИГРАММЫ ИВАНА ВЕЛИЧКОВСКОГО В КОНТЕКСТЕ ПРИНЦИПОВ
ЕВРОПЕЙСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО БАРОККО
В статье исследуется поэтическое наследие Ивана Величковского и образцы европейского стиха периода XVI-XVIII вв. относительно вопроса их общего контекста,
учитывая использование основных принципов, по которым строились образцы барочной
литературы. В данном исследовании осуществлен анализ основных барочных принципов,
средств выразительности и приемов, которые сделали произведения вышеназванного
периода яркими, интеллектуальными и остроумными. Здесь были также рассмотрены,
в частности, барочные принципы, такие как: принцип контрастности, сравнения, отображения, динамичности и остроумия, а также доказано следование им в приведенных
образцах произведений украинского, английского и немецкого поэтического барокко.
Ключевые слова: барочная литература, средства выразительности, барочные
принципы, контрастность, принцип отражения, остроумие.
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IVAN VELYCHKOVSKY’S EPIGRAMS IN THE CONTEXT OF THE
EUROPEAN LITERATURE BAROQUE PRINCIPLES
The paper deels with the poetic heritage of Ivan Velichkovsky and European verse samples
of the of the period XVI-XVIII centuries regarding the question of their mutual context, given
the use of the basic principles on which those samples of Baroque literature were built. This
study analyzed the basic baroque principles, means of expression and techniques that made
the works of the above period vivid, intelligent and witty. Here, baroque principles such as the
principle of contrast, comparison, reflection, dynamism and wit were examined. And it was also
proved that in the given samples of Ukrainian, English and German poetic baroque works these
principles were followed.
Keywords: baroque literature, means of expression, baroque principles, contrast, reflection
principle, wit.
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РЕЦЕНЗІЯ
доктора філологічних наук В. І. Ярмак
на монографію Ольги Сахарової
«Персонажі сучасної української драматургії: лінгвістичні аспекти.
Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. 352 с.
(Серія «студії з українського мовознавства»)»
Лінгвістичні дослідження, присвячені персонажам драматичного тексту, є перспективними не лише в аспекті лінгвостилістики, але й з позицій комунікативної лінгвістики.
Змалювання буття людей через відтворення їх спілкування дозволяють виявити найважливіші ознаки функціонування мови в житті суспільства.
Авторка рецензованої монографії пропонує інтерпретувати персонажів як мовних
особистостей. Ґрунтуючись на поширених лінгвоперсонологічних концепціях, О. Сахарова слушно доводить, що при створенні персонажів драматурги моделюють їх як інваріантів реальних мовних особистостей.
Дослідження здійснено в жанрово-дискурсивному, лінгвокогнітивному та психолінгвістичному аспектах, що дозволило проаналізувати не лише конкретну вербальну поведінку персонажа, але й відслідкувати її передумови. Матеріалом слугували п’єси 44
сучасних драматургів (кінця ХХ – ХХІ століття).
Структура монографії логічно продумана; складається з п’яти розділів списку використаної наукової літератури та списку джерел.
У першому розділі «Мовна особистість у жанрово-дискурсивній парадигмі» детально проаналізовані наукові дослідження, присвячені поняттю «мовна особистість»
як виокремленій науковій галузі, так і в контексті комунікативної лінгвістики, дискурсології, теорії мовленнєвих жанрів (лінгвістичної генології). Автор приділяє увагу комплексним науковим студіям, що вивчають лінгвоперсонологічну генристику чи зв’язок
мовної особистості та її дискурсу.
Огляд різновидів дискурсів та напрямів їх вивчення містить також аналіз праць, присвячених драматургійному дискурсу.
Розглянуто також принципи і методи вивчення мовної особистості.
У другому розділі «Мовна особистість персонажа в структурі драматургійного
тексту» досліджено лінгвоперсонологічну інтерпретацію персонажа, варіанти драматургійного дискурсу залежно від їх жанрового змісту, а також текстові способи презентації мовних особистостей персонажів у структурі драматургійного твору.
Текстовими маркерами презентації мовних особистостей персонажів визнано
обов’язкові текстові елементи драматичного твору: список дійових осіб та авторські ремарки. В монографії проаналізовано різні способи створення парадигми дійових осіб,
зокрема, узагальнені, соціальні та особистісні. Автор слушно доводить, що в узагальнених презентаціях нівельовані соціальні та психологічні характеристики персонажів,
що представлено найчастіше загальними антропонімами чи займенниками. Цікавими є
спостереження над способами доповнення інформації про дійових осіб через ремарки.
У третьому розділі «Вербальне моделювання персонажів з домінуванням психологічної характеристики» представлено аналіз змалювання внутрішнього світу особистості.
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Висвітлення генологічних засад моделювання мовних особистостей персонажів з
домінуванням психологічної характеристики передбачає аналіз гіпержанрів у монотематичних та системи мовленнєвих жанрів у політематичних п’єсах. Було доведено, що
гіпержанрова організація демонструє тяжіння до гіпержанру сповідь. Концентрація на
глибинному світі особистості зумовлює апеляцію до сакральних мовленнєвих жанрів
(молитва, сповідь) або їх імітації. Типовими для цієї групи стають також мовленнєві
жанри: щира розмова, обмін думками, оповідь, презентація, бідкання, почасти – скарга,
претензія. Поширеними є варіювання мовленнєвих жанрів.
Лінгвокогнітивний аспект аналізу виявив актуалізацію філософських, етичних і емоційних концептів: Життя, Смерть, Бог, Доля, Душа, Пам’ять, Довіра, Правда – Брехня,
Своє – Чуже. Зіставлення з «науковою» та «наївною» картинами світу дозволило зафіксувати як універсальні фрейми аналізованих концептів, так і специфічні елементи
їх структури, що віддзеркалюють різні особистісні сенси та конотації, які знаходяться
переважно в зоні інтерпретації концептів.
Психолінгвістичні засади аналізу інтерпретують мовлення персонажів через аналіз
їх емоційних, психологічних станів. У репліках, монологах персонажів були виявлені
мовні маркери схвильованості, роздратованості, відчаю, різних переживань, серед яких
найпоширенішими є синтаксичні повтори, окличні та питальні речення та заперечні займенники й прислівники.
Вивчення мови персонажів з домінуванням психологічної характеристики дозволило
дійти таких висновків: на лексико-семантичному рівні поширеними є оцінна, субстандартна лексика, багата та різноманітна фразеологія; на синтаксичному – протиставні
та причинно-наслідкові конструкції, як зазначалося, окличні та питальні речення, звертання; мовлення персонажів ґрунтується також на предикатах емоційного та фізичного
стану, модальних, оцінних, активної та інтелектуальної дії, мовлення, сприйняття, руху.
Широко представлені й стилістичні засоби, серед яких найтиповішими виявлено метонімію, метафору, порівняння, градацію, парцеляцію, анафору.
У четвертому розділі – «Вербальне моделювання персонажів з домінуванням соціальної характеристики» представлено аналіз змалювання соціальних виявів мовних
особистостей дійових осіб. Як і в попередньому розділі, дослідження здійснено в генологічному, лінгвокогнітивному та психолінгвістичному аспектах, чому й присвячені
відповідні підрозділи.
Генологічний аналіз моделювання соціально спрямованих мовних особистостей
продемонстрував поширення монотематичних п’єс – гіпержанрів, присвячених певному інституційному дискурсу. У політематичних п’єсах проаналізовано дисонансні та
консонансні мовленнєві жанри, які, відповідно, спрямовані на неоднорідні та однорідні стосунки між мовними особистостями. Серед мовленнєвих жанрів при змалюванні
дисонансних соціальних стосунків найвиразнішими було виявлено осуд і пораду. Консонансні стосунки між мовцями найчастіше реалізовані в мовленнєвому жанрі доброзичлива розмова.
Лінгвокогнітиваний аспект аналізу персонажів з домінуванням соціальної характеристики містить фіксацію поодиноких концептів та аналіз способів концептуалізації
певного соціально-психологічного феномена в драматургійному дискурсі в порівнянні з
«науковими» та «наївними» картинами світу.
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У контексті психолінгвістичного аналізу здійснено реконструкцію мовлення персонажів із «проблемним» світовідчуттям, зокрема, домінантних мовних особистостей.
У п’ятому розділі «Вербальне моделювання персонажів з інтеграцією соціально-психологічної характеристики» проаналізовано ігрові та творчі мовні особистості
персонажів.
Гру розглянуто і як гіпержанрову ознаку п’єси, і як рису, притаманну певній мовній
особистості, що зумовило різні підходи до аналізу ігрових персонажів. Були виявлені також типові мовленнєві жанри (доповідь, презентація, щира розмова, сварка, пропозиція,
запрошення, залицяння, пояснення). Детально проаналізовано мовні засоби моделювання ігрової особистості персонажа. Найпоширенішими мовними прийомами виступають
фразеологізми, прецедентні висловлення, сталі вирази які представлені переважно в
трансформованому варіанті. Активно використано обігрування полісемії. У моделюванні ігрової мовної особистості відтворено оказіональний мовний простір.
Творчі мовні особистості представлені в кількох вимірах: люди творчих професій,
видатні творчі особистості, персонажі у змодельованому творчому процесі. У висновках відзначено, що виконане інтегративне дослідження створює теоретико-методологічну базу для подальшого вивчення мовної особистості та драматургійного дискурсу.
Монографія порушує багато власне лінгвістичних та загальних філологічних проблем. У зв’язку з цим виникають питання та міркування щодо кореляції запропонованої
класифікації мовних особистостей персонажів у сучасній драматургії з традиційними акторськими амплуа світової драматургії чи типажами української класичної драматургії,
що може слугувати побажанням щодо подальшого дослідження.
Праця О. Сахарової є вагомим внеском у сучасну українську лінгвоперсонологію та
слугуватиме підґрунтям для подальших наукових студій, присвячених проблемам мовної
особистості та драматургійного дискурсу.
Провідний науковий співробітник
відділу словянських мов
Інституту мовознавства імені
О. О. Потебні НАН України,
доктор філологічних наук
Ярмак В. І.
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