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ФІЛОСОФІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ

УДК.811.111-133”15” Спенсер 
Щербина М.А., к.ф.н., доц.
Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське

РЕНЕСАНСНІ БАТАЛІЇ ЩОДО КАЛЕНДАРЯ ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ У 
МИСТЕЦТВІ СЛОВА: ПОЗИЦІЯ Е. СПЕНСЕРА

Об’єктом уваги в статті є календарна реформа. У статті простежується історія 
Григоріанського календаря. Авторка наголошує, що у поле зору істориків і теоретиків 
літератури міцно увійшов матеріал про Григоріанську календарну реформу, який ніколи 
раніше не одержував такої пильної уваги й різнобічного висвітлення. У статті висвіт-
люється історія розвитку календарної реформи за часів Єлизавети І, приділяється при 
цьому чимала увага проблемі виникнення інтересу до узгодження астрологічного кален-
даря з церковним.

Ключові слова: Григоріанський календар, календарна реформа, християнський ка-
лендар, астрологічний календар, «Пастуший календар».

Поема «Пастуший календар» Е.Спенсера корелюється з соціокультурним контек-
стом, в лоні якого вона народилася, доволі специфічним чином. По-перше, в тексті твору 
міститься велика кількість алюзій і відвертих натяків на певні історичні події, політичні 
реалії та соціальні колізії тогочасся. Розкодування і розшифровування цього імпліцитно-
го смислового поля дає можливість зрозуміти ставлення Е.Спенсера до гостроактуальної 
проблематики, яка хвилювала його сучасників, і водночас сприяє більш повному розу-
мінню пасторального твору. Адже, загальновідомо, що під простотою і ясністю пасто-
ралі як жанру єлизаветинці очікували побачити «приховані більш складні і вагомі речі» 
[1, с. 20].

По-друге, твір Е.Спенсера, про вплив якого на свідомість єлизаветинського читаць-
кого загалу й розвиток національної літературної традиції вже говорилося чимало, сам 
постає важливим «учасником» формування цього контексту. І постать автора, і створе-
ний ним текст помітно впливають на життя єлизаветинського соціуму. Функціонуючи як 
елемент культури, «Пастуший календар» сприяє запровадженню певних стереотипів, за-
початковує нові літературні конвенціїї, які згодом набуватимуть потужності й формува-
тимуть неповторне обличчя англійської літератури. До числа магістральних аспектів, які 
заслуговують на дослідження в контексті звязків поеми «Пастуший календар» з конкрет-
но-історичним тлом, в якому вона народжувалася і функціонувала, належать наступні: 

– організація текстового простору поеми в контексті єлизаветинських (і ширше – 
європейських) дискусій щодо календарної реформи;
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– вибір жанру пасторалі як оптимальної стратегії репрезентації Спенсерової візії 
гостроактуальних проблем;

– детермінованість відбору певних пасторальних конвенцій, яка відображає і 
ставлення Е.Спенсера до античної традиції жанру, і розуміння самим поетом позаесте-
тичного потенціалу їх актуалізації.

 Зупинимося більш детально на висвітленні кожного із вищезгаданих аспектів. Точне 
датування періоду написання «Пастушого календаря» все ще залишається об’єктом дис-
кусій у дослідницьких колах, втім не викликає жодних сумнівів, що Спенсер працював 
над поемою у 1578-1579 роках. Саме на цей період припадає помітне пожвавлення за-
гального інтересу і англійського уряду, і широких мас до календарної реформи.

Сутність цієї реформи полягала в тому, щоб узгодити астрологічний календар з цер-
ковним, тобто усунути неточність: за юліанським календарем день весняного рівнодення 
припадав на 25 березня, а насправді це природне явище відбувалося 15 березня.1 Італій-
ський математик Ліліо, який очолював створену Римським папою календарну комісію, 
обгрунтував доцільність пересунення датування на 10 днів вперед. Саме цю пропози-
цію у 1577 році виніс на обговорення папа Григорій ХІІІ, мотивуючи її необхідністю 
узгодження церковного календаря з астрологічним (пасхальних свят із днем весняного 
рівнодення). Глава католицької церкви в 1577 році запропонував усунути з календаря 
10 днів для того, щоб зробити його більш відповідним до зодіакального. Ця пропозиція 
призвела до полеміки в протестантській Європі й Англії, і викликала обурення багатьох 
протестантів, які ігнорували ідею підпорядкування папському диктатові. Слід зазначити, 
що в протестантській Англії ставлення до самої ідеї узгодження християнського кален-
даря з астрологічним було неоднозначним. Пропозиція папи Григорія викликала широ-
кий резонанс, і дехто із англійських протестантів підтримали доцільність перерахунку 
календаря, втім ставлення англіканського кліру і англійського уряду залишалося доволі 
суперечливим і неоднозначним. В 1599 році Роберт Понт висловив думку деяких вчених 
мужів про те, що варто повернути календар «до колишнього положення й стану як це 
було спочатку»2 [2, с. 54]. Головним серед англійських науковців, які виступали за зміну 
календаря, був алхімік і математик, Джон Ді.3 

 Ще королева Єлизавета не прийняла нічию сторону в питанні з календарної рефор-
ми, коли реалізації Григоріанського плану в Англії була нанесена остаточна поразка ви-
датними священиками того часу, яким було доручено ознайомитися з нею. Це були: ар-
хієпископ Едмунд Гріндал, єпископ рочестерський, Джон Янг, єпископ салісберійський, 
Джон Пірс, і єпископ Лондона, Джон Ейлмер. Незважаючи на те, що єпископи навели 
велику кількість світськіх й комерційних аргументів проти зміни календаря, вони ви-
ступали проти реформи переважно через папське походження останньої: «вивчивши всі 
реформовані церкви в Європі, здебільшого стверджуємо й проповідуємо, що єпископ 
Рима – антихрист, і тому ми не можемо спілкуватися з ним ні з якого питання, розгляд 
якого ініційований ним» [3, с. 257]. 

1 Ця неточність була помічена ще у 1324 році, коли візантійський вчений Никифор запропонував 
імператору Андроніку ІІ внести зміни до календаря. У XVI столітті за проведення такої реформи 
виступив відомий філософ Нікола Кузанський.
2 В даному випадку йдеться про давньоанглійські традиції початку календарного року з 1 січня.
3 про участь Джона Ді в Григоріанській реформі див. [3; 4].
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Завершений в 1579 році «Пастуший календар» Спенсера стоїть приблизно в центрі 
п’ятирічного періоду часу між 1577 роком, коли папа Григорій XIII запропонував свою 
календарну реформу, й 1582 роком, коли англійські священики остаточно відхилили пап-
ську пропозицію, а католицький світ, зокрема Італія, Іспанія, Португалія, Австрія, Швей-
царія, тощо її запровадили. Е.Спенсер, який в цей період перебував на службі у англікан-
ського єпископа Янга, одного із чотирьох головних опонентів Григоріанської реформи, не 
міг залишатися осторонь цих дебатів. Служба в Янга передбачала постійне спілкування 
з іншими трьома антиреформістськими священиками: Гріндалом, Ейлмером і Пірсом.4 

Запропонованій реформі папи Григорія, що викликала суперечки в Англії в 1577 році, 
чотири священики, з якими був і Спенсер, уже до кінця 1579 року сформулювали свій 
висновок з цього питання й спланували реалізацію декількох заходів, які пізніше могли 
б сприяти її анулюванню. В 1580 році Спенсер стає секретарем у Роберта Далі, графа 
Лестера. Його перехід не віддаляє його від календарних дискусій, тому що Далі був тісно 
пов’язаний зі скарбником королеви, лордом Беглі, у той час, коли останній рецензував 
і сприяв поширенню календаря Джона Ді. Безперечно, Спенсер також був ознайомле-
ний зі спробами Ді внести зміни до календаря. За гіпотезою критика Ф.Йейтса, Спенсер 
«контактував з Ді або членами його кола» наприкінці 1570-х років, коли Спенсер писав 
«Пастуший календар», а Ді працював над створенням свого альтернативного календаря 
[6, c. 104]. 

Сутність пропозиції Джона Ді, який враховував місіонерські настрої королеви Єли-
завети і намагався знайти суто християнську мотивацію для узгодження пасхальних свят 
з днем весняного рівнодення, полягала в тому, щоб затвердити тридцятитрьохрічний ка-
лендарний цикл (відповідно до віку земного життя Ісуса Христа), який передбачав вісім 
високосних років, внаслідок чого день весняного рівнодення завжди припадатиме на 21 
березня.

Оскільки вплив Дж.Ді на королеву Англії був надзвичайно потужним5, можна при-
пустити, що і у придворних колах, і серед вчених, для яких особистий астролог Єлиза-
вети теж був авторитетом, до його пропозиції дослухалися. Необхідність реформуван-
ня календаря для освічених людей була очевидною, а забарвлена у християнські тони 
теорія Дж.Ді відповідала очікуванням владної еліти: у Англії з’являвся черговий шанс 
нав’язати світові її власні уявлення, виступити законодавицею у дуже важливій сфері. 
Той факт, що Спенсер, перебуваючи у колах єпископа Янга і графа Лестера, не міг зали-
шитися осторонь тих питань, які там постійно обговорювалися, дає підстави очікувати 

4 Досить цікавим є той факт, що Гріндал протягом багатьох років був заступником Янга, а Ейл-
мер і Пірс допомагали здійснювати провід присвяти в посаду єпископа Янга. П.Маклейн у своїй 
монографії присвятив розділ кожному із чотирьох священнослужителів і пояснив взаємини 
Е.Спенсера з кожним [5, c. 140--202].
5 Коли Єлизавета, яка безмежно довіряла молодому вченому, зійшла на трон, вона відразу ж при-
значила його королівським астрологом і навіть дату й час своєї коронації – 14 січня 1559 року – 
вибрала відповідно до його розрахунків. Зважаючи на все, порада доктора Ді була точною: май-
же піввікове правління Єлизавети I було надзвичайно вдалим. Воно супроводжувалося розквітом 
мистецтв і науки, розширенням торговельних зв'язків і географічних відкриттів. І донині серед 
істориків існує стала думка, що «Єлизаветинський ренесанс» багато в чому зобов'язаний саме 
Джонові Ді.
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наявність відгомону цих дискусій у тому літературному тексті, над яким він тоді працю-
вав – у «Пастушому календарі».

В наукових колах не існує усталеної позиції щодо зв’язків поеми «Пастуший кален-
дар» з єлизаветинськими дискусіями про календар. Деякі дослідники творчості Спен-
сера небагатослівно згадали про Григоріанську реформу як підґрунтя спенсерівської 
поеми, крім того, кожний, зменшуючи її роль або навіть відхиляючи її вплив на поему. 
Д. Міллер тільки трьома реченнями говорить про Григоріанську реформу у своєму об-
говоренні останньої станси «Пастушого календаря» [7, с. 219–36, 226]. Р. Гелперн відзна-
чає, що поки питання з календарної реформи «загрозливо перебувало у тіні, коментатор 
E.K. неухильно відмовлявся навіть зробити натяк на полемічний аспект» цього питання 
[8, с. 203]. П. Маклейн вважає збіг спенсерівського тексту з календарною реформою чи-
стою випадковістю, зауважуючи, що «здається логічним» пов’язати якось ці дві події, але 
робить це тільки в короткому підрядковому коментарі [5, с. 187]. М.Парментер говорить 
про календарну реформу, як про головне джерело твору, але вона не розглядає зв’язок 
між календарними дебатами й текстом Спенсера [9, с. 194-6]. На наш погляд, цілком оче-
видно, що ці критики не взяли до уваги шляхи, якими Григоріанська реформа надихала 
автора до написання еклог «Пастушого календаря». 

Невід’ємною частиною дискусії про вирівнювання календаря із зодіакальним ци-
клом були аргументи за церковний зміст календаря. Церковний календар був одним із 
самих ранніх і самих постійних орієнтирів протестантських реформаторів і багато хто з 
них протестував проти великої кількості днів преподобних у католицькому календарі й 
засуджували ідолопоклонство цим святим [10, с. 76]. 

Можна погодитися з думкою П.Маклейна про те, що «Пастуший календар» Спенсера 
знаходився між двома напрямками календарної дискусії. З одного боку, Спенсер вико-
ристовував риторику календарної реформи для підтримки своєї власної концепції «ан-
глійськості» («Englishness») часу, створюючи специфічний англійський календар, «незі-
псований» католицькою реформою літочислення. З іншого боку, «Пастуший календар» 
символічно змінює католицький церковний календар, заміняючи пізнаваних англійських 
осіб традиційними календарними святими, таким чином, змушуючи багатозначну ан-
глійську історію копіювати священні часи [5, с. 187].

В поемі «Пастуший календар» знаходимо два рівня полеміки щодо календарної ре-
форми. Перший умовно можна назвати імпліцитним: автор розташовує 12 еклог, кожна з 
яких репрезентує певний місяць року, у такій послідовності, яка відповідала не устале-
ній в ті часи календарній традиції (розпочинати рік з березня), а давньоанглійській (но-
вий рік «відкриває» січень). Другий рівень – експліцитний – знайомить читача з аргумен-
тацією коментатора Е.К., який не тільки роз’яснює логіку композиційної будови поеми, 
але й пропонує широкому загалові наукові відомості про різні календарні системи тощо. 

Передмова до «Пастушого календаря» неодноразово звертає увагу читача на гостро-
актуальні питання календарної реформи. В «короткому змісті всієї книги» («generall 
argument of the whole booke») тлумач Е.К. представляє на суд читачів дискусію про ка-
лендарний рік. Він розглядає історію календаря, нагадуючи про те, що з часів Юлія Це-
заря, який перший вигадав високосний рік, кількість місяців у році було 12, а в першому 
указі Ромула було тільки десять, днів налічувало 340 і рік починався з березня місяця 
[11, с. 24]. Далі тлумач акцентує увагу на різних традиціях початку календарного року, 
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нагадуючи, що греки й древні римляни вважали початком року березень, а Нума Помпі-
ліус (715-672 рр. до н.е.), древній римський цар і законодавець додав до десяти місяців 
ще два: січень й лютий, і перший з двох назвав на честь бога Януса. Далі Е.К. повідо-
мляє, що єгиптяни починали рік у вересні місяці й називали його «Tisri» [11, с. 25]. 

Таким чином, слід визнати, що тлумач в «generall argument» поділяє загальне захо-
плення древніми календарями й джерелами англійської календарної традиції. Дискусія 
тлумача Е.К. про календар своєрідним чином протиставляє англійський календар іншим 
європейським. Головне завдання Е.К. – захистити місяць січень (як вибір автора поеми) 
для першого місяця року. Це було дуже важливим наприкінці 1570-х років, тому що в 
дискусію з календарної реформи було включене питанння про дві суперечливі дати по-
чатку Нового року: давньоанглійський календарний рік починався 1 січня, а офіційний й 
церковний – 25 березня [12, с. 177-93, 184]. В «generall argument» Е.К. припускає, що дех-
то може неправильно інтерпретувати думку Спенсера про те, що «він помилково починає 
рік із цього місяця (січня – М.Щ.), який не є початком року» [12, с. 24]. Заперечуючи 
авторитетові старих «астрологів і філософів», які починали рік з березня, Е.К. захищає 
традицію відліку року із січня. Цей вибір може спочатку здатися незрозумілим, тому 
що автор будує свій календар на зразок календаря Помпіліуса, таким чином, віддаючи 
мовчазну данину поваги богу Янусу.1 Е.К. навіть припускає, що цей бог у римські часи 
більше відповідав «початку й першому праву початку року» [12, с. 24-5]. 

Тлумач, проте, точний у встановленні походження початку «Пастушого календаря» 
з місяця січень, джерело якого він бачить у різних божественних витоках: «у втіленні 
нашого величного спасителя й спільного спасителя Христа, що відродив стан світу, що 
прийшов у занепад і повернув коло минулих років на їхню колишню дату й самий по-
чаток, залишивши нам своїм спадкоємцям нагадування про своє народження наприкінці 
останнього року й на початку наступного» [12, с. 23-4]. Вибір січня, як першого місяця 
року, так само може бути прийнятий, як постановка спенсерівського «Пастушого кален-
даря» в один ряд з французьким календарем.2 

Проте, з вищенаведених слів тлумача Е.К. треба зауважити, що календар своїми ко-
ріннями йде до Христа, а не Януса, тим самим, встановлюючи походження прийняття 
календарного січня з рідної англійської традиції замість папського указу. Розглянувши 
всі аргументи на користь січня проти березня, Е.К. доходить висновку, що «наш автор... 
для простоти загального розуміння» пропонує «рік почати із січня» [12, с. 25]. Він заяв-
ляє, що Спенсер обрав календарну форму для свого твору не за науковим або церковним 

1 У часи зародження Християнства (I в. від Р.Х.) офіційним календарем Римської Імперії був со-
нячний календар, юліанський. Він був створений у результаті реформи, проведеної в 46 р. до Р.Х. 
імператором Юлієм Цезарем (звідси й назва календаря) і введений з 1 січня 45 р. до Р.Х. Точність 
юліанського календаря невелика: кожні 128 років накопичується зайвий день. Через це, наприклад, 
Різдво, що спочатку майже збігалося із зимовим сонцестоянням, поступово зрушувалося убік весни. 
Після довгого обговорення цієї проблеми в 1582 році юліанський календар у католицьких країнах 
постановою папи Григорія XIII був замінений на більш точний Григорианский календар. При цьому 
наступний день після 4 жовтня був оголошений 15 жовтня. Протестантські країни відмовлялися від 
юліанського календаря поступово, протягом XVII-XVIII століть; останніми були Великобританія 
(1752) і Швеція (1753).
2 В 1564, Карл IX заснував 1 січня як офіційний початок Нового року у Франції [13, с. 69].
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принципом, а за давньою англійською традицією, що відповідає місцевій традиції «за-
гального розуміння» як першопричини вибору січня1. 

Спенсер використовував англійські звичаї як джерело календарної реформи. Така пе-
ревага місцевої календарної традиції відбилася в нарочитому вживанні архаїчної англій-
ської мови в «Пастушому календарі». У передмові до поеми Е.К. хвалить автора еклог 
за «зусилля, яких він докладав для відновлення, за їхнім законним правом, таких гарних 
і споконвічних англійських слів», і він хвалить спроби Спенсера очистити англійську 
мову від «фрагментів і клаптів інших мов, запозичених тут із французької мови, там з 
італійського, скрізь із латині» [12, с.16]. Національна індивідуальність твору заснована 
на рідному звичаї: як уніфікована практика «загальної молитви» («common prayer»), «ан-
глійскість» виникає з «загального розуміння» («commоn understanding») часу [5, с. 187].

Основна календарна точність будується на ретельному вивченні «кругообігу зірок», де 
Спенсер згадує про зусилля математиків і реформаторів календаря вивірити місяці й дні за 
зодіакальним циклом. У третьому римованому двовірші заключної строфи поеми, автор на-
тякає на непряму критику простого наукового перегляду календаря, стверджуючи, що його 
текст «буде ... навчати недоука-пастуха, як овець годувати і від брехунів у кошарі череду 
зберігати». Заключна строфа поеми означає, що поки календарі Джона Ді й папи Григорія 
можуть змінити календар щодо весняного рівнодення й виправити дату Великодня, тіль-
ки календар Спенсера викличе моральні й дидактичні сили, необхідні для повідомлення 
духівництву (пастухам) їхніх обов’язків. Фраза «брехуни» звично прочитується як натяк 
на католицьку доктрину, яку критикує текст Спенсера. У контексті календарної реформи 
згадка про «брехунів» також наводить на думку про те, що у колах Спенсера у спробах папи 
вбачалось прагнення підпорядкувати собі християнський світ через календар, а англійська 
церква не бажала цього і намагалася стати на заваді. 

Отже, і на експліцитному, і на імпліцитному рівнях зв’язок поеми «Пастуший кален-
дар» з дискусіями щодо календарної реформи видається цілком очевидним. Водночас 
зазначимо, що сам принцип календаря як певної літературної конвенції структурування 
пасторального твору був для англійської літератури певною новацією, доволі плідною в 
аспекті естетичному.

Ще в передмові до «Пастушого календаря» тлумач Е.К. повідомив про те, що ав-
тор поеми скористався «старою назвою для нової роботи». Дослідники «Пастушого ка-
лендаря» відзначають, що календарний формат тексту – необхідне доповнення до пас-
торального характеру еклог. Так, наприклад, один із критиків, М.Парментер, у своєму 
дослідженні демонструє, як зміст кожної еклоги відображає природу певної пори року, 
особливості того місяця, назва якого внесена у заголовок. Приміром, в еклозі «Лютий» 
суперечка між старим пастухом Тено й молодим Кадді відповідає місяцю лютий як «мі-
сяцю, що пасує для змагання між Віком і Молодістю, Зимою і Весною» [9, с. 190–217, 
200]. Це твердження обгрунтовує календарну форму «Пастушого календаря», роблячи її 
самим відповідним засобом вираження спенсерівського пасторального віддзеркалення 
життя в буколічному світі. 

1 Авторитетне джерело E.K. робить натяк на анонімний «Трактат з календарем», що прославляв 
англійські церковні свята й пости, «звичні за старих часів», які описували «які древні традиції були 
в нашій країні» [14, с. 7].
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П. Куллен також підтримує думку про те, що календарний формат твору «своїм ба-
лансом зими й весни символізує полярний баланс, необхідний для ... пасторального то-
вариства усередині природного світу» [15, с. 123]. Науковець Р. Дарр вбачає у плавному 
переході одного місяця в інший зображення постійно несталої мальовничої пасторальної 
картини в еклогах [16, с. 269-95]. У свою чергу, дослідник А.Гамільтон відзначає новиз-
ну формату «Пастушого календаря»: «Внеском Спенсера в пасторальний жанр був ка-
лендар», і після цього дослідник приєднує спенсерівське календарне новаторство в пас-
торальну традицію, доводячи, що «форма Календаря дозволяє Спенсеру повернутися до 
обрядового походження пасторалі» [17, с. 171–82, 174]. У своєму нещодавньому дослі-
дженні пасторалі дослідниця С. Снайдер оголошує календарний формат власним нова-
торством Спенсера, підтверджує, що часова структура поеми суголосна з пасторальним 
процесом «Пастушого календаря» і тематичною «аналогією людського життя з порами 
року» [18, с. 20]. С. Снайдер відкриває свою дискусію про спенсерівський «Пастуший 
календар» цитатою з «Дискурса про пасторальну поезію» А. Поупа, який вважає кален-
дарну форму найбільш слушною для пасторалі: «Доповнення календаря, що Спенсер до-
дав до своїх еклог – дуже чудове ... він порівнює людське життя з кількома порами року, 
одночасно розкриваючи перед своїми читачами зображення великого й малого світів у 
їхніх різних аспектах і змінах» [19, с. 19]. 

Розмірковуючи про вибір календарної форми як композиційно-структурного каркасу 
«Пастушого календаря», відзначимо, що для жителів Англії XVI століття поняття «ка-
лендар» здавалося менш природним, ніж для сучасних критиків. Фактично, календар як 
принцип систематизації руху часу був предметом бурхливих суперечок: різні ідеологічні 
й політичні інтереси суперничали за право контролювати його хід. Прикметно, що сам 
Е.Спенсер вбачав у такій організації своєї поеми вкрай важливу ідеологічну функцію. 
Він проголошує свій календар справжнім вічним календарем, тому що він закінчиться 
тільки в «кінці світу». Тут вочевидь проступає алюзія до відомого історичного факту: 
папський план щодо змін у календарі (додавання 10 днів) був відомий як Григоріанський 
вічний календар (Kalendarium Gregorii perpetuum).

Як справедливо зауважила дослідниця Венді Волл, текст заключної строфи поеми дає 
підстави стверджувати, що вона контрастує з початковою строфою «Пастушого календа-
ря» – «To His Book», де поема порівнюється з дитиною. Дослідниця коментує, що «почат-
кова й заключна строфи поеми ... розповідають про досягнення повного розвитку тексту, 
розуміння його величі, тому що воно перемагає несталі й тлінні перешкоди» [19, с. 236]. 

Залучаючись до календарних дебатів XVI століття, Спенсер позиціонує свій календар-
ний текст як критику Григоріанської реформи. Друковане видання поеми, що з’явилося в 
той час, коли Єлизавета I обмірковувала свою відповідь на реформу календаря (два роки 
після папської пропозиції), підкреслює участь Спенсера з його «Пастушим календарем» 
у цій полеміці. Поема Спенсера показала королеві й народу, як повинен виглядати англій-
ський календар, за яким англійські пастухи будуть дотримуватися мирських ритмів, схвале-
них місцевими звичаями, і говорити мовою свого рідного народу.
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РЕНЕССАНСНЫЕ КАЛЕНДАРНЫЕ БАТАЛИИ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В 
ИСКУССТВЕ СЛОВА: ПОЗИЦИЯ Е. СПЕНСЕРА

Объектом внимания в статье является календарная реформа. В статье прослежи-
вается история Григорианского календаря. Автор отмечает, что в поле зрения истори-
ков и теоретиков литературы прочно вошел материал о Григорианской календарной ре-
форме, который никогда ранее не сопровождался столь пристальным вниманием и раз-
носторонним освещением. В статье подана история развития календарной реформы 
во времена Елизаветы I, уделяется при этом немалое внимание проблеме возникновения 
интереса к согласованию астрологического календаря с церковным.

Ключевые слова: Григорианский календарь, календарная реформа, христианский ка-
лендарь, астрологический календарь, «Пастуший календарь».

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

RENAISSANCE CALENDAR DEBATES AND THEIR VIEWS IN THE ARTS OF 
THE WORD: THE POSITION OF E.SPENSER

The object of attention in the article is the calendar reform. The article traces the history 
of the Gregorian calendar. The author emphasizes that in the fi eld of the view of historians 
and theorists of literature the material on the Gregorian calendar reform, which never before 
received such close attention and versatile illumination, has fi rmly entered. The article covers 
the history of the development of the calendar reform during the days of Elizabeth I, while 
paying considerable attention to the problem of the emergence of interest in the harmonization 
of the astrological calendar with the church one.

Key words: Gregorian calendar, calendar reform, Christian calendar, astrological 
calendar, «Shepherd’s calendar».
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ПСИХОЛОГІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ
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ЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ

Стаття окреслює загально-логічні проблеми інтеграції сучасного психологічного 
знання, зокрема питання про логіку сполучення різних психологічних систем. Запропо-
новано методологію аналізу та медіаційного опрацювання суперечностей між різни-
ми підходами й теоріями (культурами психологічного дослідження) на рівні їх логічних 
осередків – провідних категорій, що визначають предмет психології, та пояснювальних 
принципів. Продемонстровано можливість та доцільність опису цих відносин у термі-
нах діалогічного спілкування, трансдукції (граничного переходу), взаємообґрунтування 
та парадоксу.

Ключові слова: інтеграція, психологічні культури, логічні осередки, діалогіка.

Інтеграція психологічного знання, яка, за визнанням багатьох фахівців, є чи не най-
нагальнішою його проблемою, стикається з низкою труднощів методологічного й зо-
крема загально-логічного характеру. Насамперед немає чіткого й загальноприйнятного 
уявлення про сутність інтеграції («сполучення», «поєднання», «синтезу») як логічної дії 
чи сукупності дій про логічну форму цілісності їх продукту.

Очевидно, відповідь залежить від того, чи йдеться про відношення між окремими 
категоріями чи твердженнями (зокрема визначеннями та засадничими постулатами 
різних теорій), між теоріями (концепціями) як цілими або, нарешті, між різними орі-
єнтаціями (підходами, системами). При цьому зрозуміло, що надзавданням, ідеалом є 
«системний синтез» (Г.О. Балл [1]) на останньому з названих, найзагальнішому рівні, а 
також на «метарівні» взаємодії психології з іншими науками, галузями пізнання та куль-
тури. Але так само очевидною є взаємозалежність усіх рівнів, необхідність їх одночас-
ного розгляду.

Отже, важливим, але принципово недостатнім є поширене нині стихійне (тобто не-
рефлексивне й тому часто еклектичне) співставлення й «сполучення» понять та твер-
джень, виокремлених з різних концепцій та підходів, їх включення у той чи інший спосіб 
до нових теоретичних контекстів тощо. Натомість слід насамперед розбудовувати логіку 
співвіднесення й взаємодії самих цих контекстів – різних підходів (систем) та теорій 
як цілісних способів наукового мислення та діяльності. Останні, у тому чи іншому від-
ношенні заперечуючи одна одну, часто визнаються несумісними або ж «неспівмірними» 
(як часто стверджує у постмодерністський аналіз наукового пізнання). Однак насправді 
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наукова психологія від самого її постання була співіснуванням (конкурентним, конвер-
гентним чи індиферентним) «багатьох психологій» (Ф. Брентано) – різних способів ба-
чення свого предмета й методу, більш чи менш розвинених культур психологічного до-
слідження. 

Осмислення їхніх стосунків – зокрема методологічних спорів та колізій, що найчіт-
кіше окреслилися у період відкритої кризи першої третини ХХ ст. – є тим більш ак-
туальним, що головні з цих систем продовжують розвиватися й нині. Загальна ж про-
блематика їх зіткнення й спілкування хоч ніби й «розчинилася» згодом у більш частко-
вих питаннях, але насправді, на наш погляд, латентно визначала подальший розвиток 
новітньої психології і наразі – у контексті вимог інтеграції – має знов увійти у світле 
поле свідомості наукового загалу. Зокрема, нікуди не зникли провідні колізії відношення 
психіки до непсихічного та до самої себе – такі традиційно виокремлювані проблеми, як 
психофізична (психіка та фізична реальність), психофізіологічна (психічне та організм), 
психогностична (психіка та світ як предмет «відображення»), «психопрактична» (за 
М.Г. Ярошевським – психіка та поведінка чи діяльність), психосоціальна (психіка та со-
ціум); до них наразі, на нашу думку, слід додати психоінформаційну (психіка та інфор-
маційні системи). 

Всі ці плани відношень так чи інакше «замикаються» на стрижньову для наукової 
психології проблему детермінації психічного життя (не випадково поширеною є класи-
фікація психологічних систем залежно від розв’язання цього питання, зокрема від визна-
чення «локусу» детермінації [6]). Відтак, кожна науково-психологічна культура у плані 
проблематики характеризується 1) акцентуванням певної з названих проблем, 2) певною 
постановкою й розв’язанням проблеми причинності психічного життя – визначенням 
його детермінант (що є провідним настановленням класичної, новочасної раціональнос-
ті) або ж відкиданням чи переосмисленням самої ідеї причинності (у некласичних та 
постнекласичних системах). При цьому на тлі зіткнення й зміни різних концепцій зо-
внішньої детермінації (фізичної, соціальної, біологічної) посилюється інтенція до осяг-
нення внутрішньої, власне психічної причинності, без уявлення про яку психологія, за 
слушним зауваженням В.А. Роменця, взагалі позбавляється сенсу [5].

Отже, для здійснення інтеграції слід, як зазначав А.В. Юревич, осмислити харак-
тер «розриву». Згадаймо також, що Г.О. Балл закликав до «медіаційного опрацювання» 
цих загальних суперечностей в онтологічному (предметному) та логіко-гносеологічному 
планах. Для такого осмислення протиріч між психологічними підходами важливо ви-
окремити їхні «логічні осередки» (В.О. Роменець [5]), або логічні начала (Л.С. Вигот-
ський, В.С. Біблер). Зокрема, Виготський, аналізуючи вищезгадану кризу, писав, що кож-
на з провідних психологічних систем спирається на певну вироблену в культурі «ідею 
людини». З останньою він пов’язував «фундаментальне поняття, так би мовити, первин-
ну абстракцію, що лежить у підґрунті науки і визначає не лише зміст, але й передвизна-
чає характер єдності окремих дисциплін, а через це – спосіб пояснення фактів, головний 
пояснювальний принцип науки» [4]. Возведення цієї «абстракції» у всезагальність – тоб-
то намагання вичерпно описати за допомогою відповідної атрибутивної ознаки все пси-
хічне життя або навіть буття людини в цілому – веде, на думку науковця, до надмірної 
експансії даного підходу, а надалі (внаслідок реакції наукового загалу на ці невиправдані 
«претензії») до вимушеного повернення «у власні межі». 
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Однак цей загалом правильний емпіричний опис залишає осторонь ключове логі-
ко-методологічне питання: якою мірою універсалізація певного «часткового» поняття й 
відповідного «пояснювального принципу», породжуючи щоразу нову потужну психоло-
гічну парадигму, є все ж таки методологічно виправданою і яким чином вона має спо-
лучатися з необхідним обмеженням цього принципу та застосуванням інших підходів? 
Очевидно, сама продуктивність, «життєздатність» провідних психологічних орієнтацій 
зумовлена тим, що у якості вищезгаданого «логічного осередку» (атрибутивної ознаки) 
виокремлюється щоразу дійсне «начало» (феноменологічне джерело й водночас провід-
ний теоретичний принцип, закон) психічного життя як цілого. Тобто, ця атрибутивна 
ознака – свідомість, реакція, образ, мотив, мислення, дія (діяльність), особистість 
тощо – справді є не просто аналітично знайденим «елементом», а, як казав той-таки Ви-
готський, «одиницею», що «згортає» у собі й здатна «розгортати» із себе психічне життя 
як ціле. Тобто, в онтологічному плавні вона є суб’єктом-«гарантом» цілісності та авто-
номності (самодетермінованості) психічного життя, а в теоретико-методологічному пла-
ні – продуктивним принципом опису та тлумачення психічних феноменів, що породжує 
інші пояснювальні категорії. 

Та водночас очевидно, що кожна з вищезгаданих «сутнісних сил» саме у граничній 
універсалізації (тобто як у здійсненні її інтегративно-«суб’єктної» ролі щодо психіки, так 
і у мисленнєвому, теоретичному «доведенні» логіки цього атрибуту до всезагальності) 
постає недостатньою, «вимагає» іншого, протилежного визначення (так само всезагаль-
ного і «самодостатнього»!). Отже, треба осягнути парадокс неминучого зіткнення («спе-
речання») і взаємопереходу, взаємопокладання цих реальних «начал» психіки та відпо-
відних методів (способів) її теоретичного та емпіричного дослідження. Таке осягнення 
і означатиме розбудову тієї «взаємодоповнюваності», діалогу різних систем психологіч-
ного знання, про яку нині говорять здебільшого декларативно. 

Натомість логіка діалогу, як і логічний сенс висунутого Н. Бором принципа допо-
вняльності, мають у цьому випадку реалізуватися саме через логіку парадоксу – вза-
ємовиведення протилежних тверджень. І, як зазначає В.С. Біблер, окреслена ситуація 
є парадоксальною ще в одному вимірі – як вияв тотожності та нетотожності буття й 
думки (поняття) про буття [3]. Психологічне пізнання чи не найвиразніше демонструє цю 
загально-гносеологічну колізію співіснування «протилежних глибоких істин» (Н.Бор) і 
незвідності реального буття до жодної з цих теоретичних інтерпретацій. Для конкрет-
ного дослідження цих відносин, на нашу думку, необхідними постають ще два логічних 
поняття, розвинених у філософії Біблера – трансдукції (граничного переходу) різних 
логік (розумінь буття) та їх логічного початку – само-та взаємообґрунтування. Але як 
конкретно розробити цю логіку діалогу – парадоксу – трансдукції – начала щодо провід-
них колізій психічного життя та його дослідження?

У якості прикладу проаналізуємо загальну ситуацію, яка, власне, спровокувала 
вищезгадану відкриту кризу психології та визначила її перебіг, тобто майже одночас-
не постання й зіткнення низки потужних психологічних систем. Маємо на увазі кри-
зу психологічної науки межі ХІХ – ХХ ст. як психології свідомості. Саме це поняття, 
успадковане у «раціональної» (філософської) психології Нового часу, постало першим в 
історії науки всезагальним визначенням – атрибутивною ознакою (див. вище), через яку 
передбачалося описати психіку як ціле. І неуспіх цієї спроби виявився у двох аспектах. 



17

По-перше, у поле уваги дослідників одразу потрапили феномени, що вочевидь належали 
до сфери психічного, але не «вкладалися» у концепт свідомості. По-друге ж, не вдалося 
за допомогою панівних пояснювальних принципів асоціації та рефлексу «скласти» ціліс-
ний феномен свідомості або психіки з апріорі заданих «елементів» (зокрема, відчуттів 
або сенсомоторних реакцій) 

При цьому психологія свідомості, як природничо-науково орієнтована, від початку 
виступала як «фізіологічна психологія». Очевидно, саме неспроможність сполучити ці 
два визначення (і, відповідно, у плані методу дослідження – інтроспекцію та лаборатор-
ний природничо-науковий експеримент) стала причиною неуспіху першої (вундтівської) 
програми розвитку психологічної науки. Це ж спричинило появу альтернативного про-
екту описової психології Дільтея на противагу «пояснювальній», що оформило розкол 
психологічної науки на «об’єктивну» та «суб’єктивну», а згодом – усталену антитезу 
природничо-наукової та гуманітарної орієнтацій. Подолання цього розриву, як відомо, 
залишається пріоритетним інтегративним завданням новітньої психології. 

Водночас провідною постала психофізіологічна проблема, основні шляхи рішення 
якої – паралелізм, епіфеноменалізм, рівноправна взаємодія, нарешті, «односпрямована» 
детермінація психічного фізіологією чи навпаки – не задовольняли більшість дослід-
ників. З ретроспективного погляду можна сказати, що основним предметом пошуків 
(здебільшого не до кінця відрефлексованим) був спосіб сполучення самодетермінаційної 
природи свідомості (слушно обстоюваної ідеалістичною традицією) з її фундованістю у 
фізіологічних процесах (сенсомоторних, мозкових тощо) та зі зворотною детермінаці-
єю поведінки з боку свідомості. Зайве казати, що адекватної загальної моделі взаємодії 
різних типів детермінації психічного немає й досі. Але на її створення, на нашу думку, 
«працювали» такі поняття, розроблені згодом різними системами, як рефлекторна ак-
тивність, потяг, установка, чуттєва тканина свідомості тощо. 

Так чи так, нездатність класичної парадигми розв’язати «питання про психологіч-
ну природу свідомості» (Л.С. Виготський [4]) змусила основні течії «нової психології» 
взагалі уникати його. Ця своєрідна «діалогіка» заперечення («зняття» або «критики») 
свідомості розгорталася у декількох напрямах, породжуючи категоріальні осередки 
нових психологічних систем: 1) ствердження обмеженої, вторинної ролі суб’єктивно-
усвідомлюваних процесів у психічному житті й, натомість, первинності несвідомого 
(психоаналітична парадигма); 2) відмова від дослідження «чистого психічного» (ото-
тожнюваного зі свідомістю) як нібито непідвладного безпосередньому «об’єктивному» – 
тобто зовнішньому – спостереженню; відтак у якості головного предмета психології за-
тверджуються зовнішні феномени поведінки, зокрема рефлекторно-реактивної (ради-
кальний біхевіоризм, школа Павлова, рефлексологія), предметної діяльності (радянська 
психологія), спілкування (французька соціологічна школа, інтеракціонізм); 3) висування 
у центр дослідження (генералізація) феноменів, які до цього розглядалися як компонен-
ти чи аспекти свідомості, – мотивації (Фрейд, Левін), образу (гештальтизм), мислення 
(вюрцбурзька школа, згодом генетична епістемологія) тощо; 4) заміна свідомості у ролі 
«метапсихічного», універсально-інтегративного та пояснювального поняття категорією 
особистості (персоналізм, дещо згодом – екзистенційна орієнтація). 

Кожна з названих систем, як відомо, надалі продуктивно розвивалася, породивши 
численні відгалуження. Однак при цьому на перший план в емпіричній історії науки 
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вийшло їх вищезгадане «відштовхування» від психології свідомості, а також взаємне 
заперечення, жорстке відокремлення (принаймні до останніх десятиліть). Взаємовиз-
начення ж згаданих логічних осередків осягалося спорадично й спонтанно; натомість 
нині інтегративні тенденції та необхідність осмислення «навали» емпіричного матеріалу, 
ставлять на час свідому й послідовну логічну «проробку» цих відношень. Кожне з них, 
природно, вимагає окремого розгляду. Але в усіх випадках перспективним видається 
окреслення трансдуктивного переходу, парадоксального взаємообґрунтування, діалогіч-
ного спору-сполучення вищезгаданих радикально відмінних «начал», а отже – головних 
визначень та постулатів відповідних теорій. 

У вимірі «діалогіки» це означає виявлення того, яким чином ці унікально-відмін-
ні способи розуміння психіки розвивають свій смисл через конкретну взаємну зверне-
ність – як такі, що запитують, відповідають, заперечують, уточнюють одне одного (за 
відомим М. Бахтіна: «Смислами я називаю відповіді на запитання» [2]). У плані ж «тран-
сдуктивному» йдеться, очевидно, про віднайдення такої «точки» логічного розгортання 
певного поняття (його принципово необмежної універсалізації), де воно з необхідністю 
«залучає» до свого подальшого осмислення інший «рівнопотужний» сутнісно відмінний 
феномен (категорію). Скажімо, можна і треба прослідкувати, яким чином осмислення 
природи мотивації, яка на певному етапі розвитку психології виявила свою засадни-
чу, центральну роль у психічному житті, виявилося неможливим без розбудови концептів 
поведінки, предметної дії, образу («гештальту»), несвідомого, мислення, особистості і т. 
ін. У підсумку ж, на наше переконання, назріло (і певною мірою вже здійснюється) нове 
«замикання» всіх цих категорій на поняття свідомості, яке, таким чином, може з новим 
змістовим наповненням знов посісти засадниче місто у категоріальному апараті сучасної 
психології. У плані ж «парадоксологіки» ці самі стосунки мають бути за можливості «про-
писані» як взаємна дедукція засадничого твердження та його змістового заперечення.

Усе це передбачає аналіз не лише тих логічних та феноменологічних стосунків, які 
уже окреслені у ході розвитку й взаємодії різних психологічних систем ХХ ст., а й тих 
відносин, які можна й бажано реалізувати в подальших дослідженнях. Саме таке ретро-
спективне й перспективне моделювання інтеграційного діалогу науково-психологічних 
культур є завданням наших подальших досліджень.
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ЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ

В статье анализируются общелогические проблемы интеграции современного пси-
хологического знания, в частности, вопрос о логике сопряжения различных психологи-
ческих систем. Предложена методология анализа и медиационной проработки проти-
воречий между разными подходами и теориями (культурами психологического иссле-
дования) на уровне их логических ядер – основных категорий, определяющих предмет 
психологии, и объяснительных принципов. Продемострирована возможность и целесоо-
бразность описания этих отношений в терминах диалогического общения, трансдукции 
(предельного перехода), взаимообоснования и парадокса.

Ключевые слова: интеграция, психологические культуры, логические ядра, диало-
гика.

Kopylov S.O., PhD, researcher
G.S. Kostiuk institute of psychology, Kyiv, Ukraine

THE LOGICAL PROBLEMS OF INTEGRATION 
OF PSYCHOLOGICAL SYSTEMS

The article outlines the general logic problems of integration of modern psychological 
knowledge, including questions about the logic of a joining of diff erent psychological systems. 
The autor proposes methodology of analysis and mediating elaboration of the diff erences 
between the various approaches and theories (cultures of psychological studies) at the level 
of their logical centers – the leading categories, defi ning the subject matter of psychology, 
and explanatory principles. Demonstrated the possibility and expediency of the description 
of these relationship in terms of dialogic communication, transduction (limit switch), mutual 
justifi cation and Paradox. 

Key words: integration, psychological culture, logical center, dia-logic.
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AUDIO THERAPY AS MEDIA COMMUNICATION BASED INNOVATIVE 
HEMODIALYSIS PATIENTS CARE TECHNOLOGY

The article is focused on the study of necessity and effi  ciency of media-text construction 
and application for medical treatment and healthcare purposes. Semiotic and semiological 
approach unveils important suggestive and therapeutic potential of Texts of high Culture 
in infl uencing patients’ sets of attitudes to life and medical treatment. The methods include 
experimental professional design and composition of audio therapeutic text in playlist format 
as well as special pre-listening doctor-to-patient discourse construction. Based on experiment, 
the authors come to conclusion that application of audio therapy causes hemodialysis patients’ 
state anxiety reduction. The fi ndings show necessity for expanding soft skills approach and 
introducing bioethical component and vocational media-competence in the system of vocational 
training of modern doctors and medical personnel.

Key words: audio therapy, media treatment, text of culture, microcosm, hemodialysis, state 
anxiety.

Introduction
The problem 
The notions of sign, text, message, media, culture, negotiating for meaning, textual message 

reception and its ‘internal eff ect’ are of core interest for any cultural and semiological study. 
But how can we make proper use of texts of culture in the context of helping the people to cope 
with great challenges that a severe illness may impose? How can we prove nowadays that the 
word heals and music tunes human well-being in modern post-Pythagorean digital age? 

The modern biopsychosocial model of health promoted by the WHO declares concern not 
only for problems of body functioning, but also for problems of the psychological and social 
well-being of a person (according to the Constitution of the World Health Organization [4]). Thus 
it means understanding the mission of medical treatment as not only to provide the physical well-
being of patients but also to help them to get through the stressful situation of disease, especially 
the chronic one. So it is important to provide a dignifi ed quality of life for the patient. 

Demand for consistent holistic approach to patients’ health and psychological well-being 
brings innovations in medical treatment. Hemodialysis treatment is widely known for its 
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time-consuming exhausting procedures, often causing patients’ low spirits, stress, depression, 
fear, despair, loss of hope, melancholy, boredom, hypochondria and anxiety. Hemodialysis 
patients incur a risk of mental and psychosomatic disorders [cf. 12; 13]. Therefore designing 
a humane patient treatment technology, able to restore patient’s shattered microcosm and to 
increase patients’ tolerance to the Haemodialysis session, is an actual and desirable task for 
developing medical treatment technologies. Audio therapy technology, based on deliberate 
application of professionally designed media-message, is considered one of possible solutions 
for that purpose. 

The object of the study is audio therapy as a therapeutic treatment technology. The subject 
of the study is the eff ectiveness of audio therapy application to Hemodialysis treatment session 
patients. 

Our key hypothesis is that application of professionally designed media-texts in Hemodialysis 
treatment session, labelled as ‘audio therapy’ can tell positively upon Hemodialysis patients’ 
health and psychological well-being. 

The Objectives of the present study
The two main objectives of the study are 
 to test empirically and evaluate the therapeutic eff ect of audio therapy on patients’ 

state anxiety and the attitude to hemodialysis sessions; 
 to evaluate in theory the therapeutic eff ect of Texts of Culture on patients’ self-

consciousness and self-regulation at large. 
The Methods
P.Z. Brauchli ascertained the fact that healthy people achieve relaxation eff ect due to 

listening nature sounds [3]. Apart from relaxation eff ect, listening to sounds of nature can 
invoke imagination. And the power of imagination can help the patients to abstract from 
boring hospital routine and lead to harmonization and aestheticization of hospital milieu 
[7]. Reseracher S.A. Cutshall and others proved that listening to sounds of nature produces 
relaxation eff ect and lowers anxiety in patients after cardiological surgery [5]. A.S. Ribeiro and 
co-authors assert that listening to sounds of nature combined with music (“relaxing music with 
nature sounds – RMNS”) leads to various psychophysiological reactions, promoting relaxation 
(such as lowering of blood pressure, heart rhythm, breathing rate, raise in arterial oxygen 
saturation) [9]. 

The key unit of audio therapeutic impression is a specially designed playlist, including 
factions of musical pieces and delicately selected sounds of nature (for example, such as birds 
singing, seashore or rain sounds etc.) 

The professionally elaborated playlists for Haemodialysis treatment patients may be 
properly defi ned as ambigenous media-texts, including media-quotes of sounds of nature and 
musical works factions, purposefully designed to perform tuning, therapeutic, educational and 
dialogical functions within frame of Haemodialysis session. Combination of evocative and 
provocative elements and functions is subject to solving a holistic and humane task of patient’s 
health and psychological well-being improvement in a life-asserting key. 

The need for special equipment determines the typological attribution of audio-
therapeutic playlists to the category of vocationally constructed functional media texts. In 
the phenomenological approximation, the following multi-layered audio-text organization 
structure should be distinguished: (1) the technical support plane, (2) the plane of the acoustic 
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image itself and the physical conditions of its reception by the patient (2a), the plane of the 
structured immediate content of the media text of the playlist (3), the plane of its semantic 
message (4) and the plane of its subjective reception / illocution (5) and interpretation (6) by 
the patient / plan of inner response, that is the perlocutionary eff ects and consequences of media 
communication event.

The technology of audio therapy requires not only the creation of an accessible and patient-
friendly media environment and just playing a specially designed, mixt and selected audio text 
(“playlist”). It also assumes a system of methodological support of the communicative event 
of therapeutic listening, which includes specially designed procedures, carried out before and 
after patient’s listening to the playlist. A patient’s interview with the doctor is an important 
constitutive component of audio therapy technology. 

The empirical part of the study has been conducted based on application of media (audio) 
therapy method in experimental group of patients. A selection of specially designed audio 
therapeutic playlists (lasting 20 minutes) was applied as part of Haemodialysis treatment 
sessions series of over 40 patients. It was practiced at each Haemodialysis treatment session in 
the course of three months. 

The Theory
Human in existential situation (such as suff ering from exhausting, grave or terminal illness) 

is going through a process of revalorization of personal life and its meanings, sorting out 
one’s own feelings, attitudes and values. The palette of feelings is undergoing changes. It is 
becoming a bit more restricted, but more structured and most intensely (acutely) felt, displayed 
and perceived. And patients may go through desperation and alienation, causing loss of hope 
and interest in life, even social self-consciousness. This on the one side determines the specifi c 
sensitivity of the patient and on the other side – the doctor’s task to encourage and motivate the 
patient to face the challenge and take positively the course of medical treatment. Audio therapy 
is viewed as a motivating tool and technology of patient’s therapeutic support. 

The list of elicited key audio therapy technology functions in action is as follows. 
1) to divert patients’ attention from feeling pain, boredom, despair, loneliness and 

anxiety;
2) to concentrate patients’ attention on music playlist meaningful message;
3) to develop patients’ sensitivity to aesthetic message (of therapeutic media-text);
4) to develop patients’ imagination skills and to construct a special meaningful reality;
5) to build on aesthetic reality a new meaningful personal attitude to pain and suff ering, 

hope and fear;
6) to change or reframe emotional tonality of a painful procedure;
7) to reframe the communicative event of the procedure in a most sublime mode;
8) to teach the patients to structure their procedure of hemodialysis time in a more 

positive and constructive key; 
9) to involve patients in educational activity;
10) to teach the patients to identify and analyze meanings as well as feelings of fi ctional 

text of culture characters (may it be some fi ctional personality, special meaningful tonality or 
voice of nature or God’s call);

11) to teach the patients to analyze critically their own feelings;
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12) to harmonize patient’s microcosm by meaningful messages of social macrocosm and 
life-asserting beautiful nature acoustic environment;

13) to develop patients’ emotional self-regulation skills and personal coping strategies; 
14) to enhance patients’ tolerance to hemodialysis sessions and procedures;
15) to develop patients’ openness, networking and interpersonal communication sets and 

skills in interaction with the doctor and other medical personnel in medical treatment context. 
The Results
As a result of experiment, the key hypothesis of the study has been confi rmed. The 

application of professionally designed media-texts in Hemodialysis treatment session, 
labelled as ‘audio therapy’ told positively upon Hemodialysis patients’ health and emotional / 
psychological well-being, especially in respect to state anxiety indicator. The results have been 
measured both on medical technical equipment and by interviewing the patients.

Three months long audio therapy technology application proved enough to spot a 
statistically signifi cant decrease in state anxiety in the experimental group of Hemodialysis 
patients. The analysis of the interview results also showed that the patients acquired a positive 
experience during the audio therapy playlists listening. 

Discussion
The idea of limitless semiosis inherent in Charles Sanders Peirce (1839 – 1914) concept of 

Sign proves to work well with Haemodialysis patients in the course of audio therapy treatment, 
because the experimental group of patients showed better results compared to the control 
group of patients who had been undergoing Haemodialysis session in a traditional way (that is 
without audio therapy).

Audio-therapeutic approach to treatment can be defi ned as an attempt to control a person’s 
healing process using the aesthetic, ideological and artistic potential of texts of high culture. 
Texts of Culture (with a capital T and C) can be verbal, non-verbal, musical, pictorial, creolized, 
etc. They perform a set of functions — informative, enthralling / engaging, distracting, emotive 
(organizing, tuning and regulatory), evocative (referred to patient’s past experience) and 
provocative, that is contributing to the accumulation and design of new experiences. They cast 
and arrange a network of signs and symbols, upon which new possible semantic worlds are 
built, while recipients are involved in decoding a text message and comprehending / creatively 
(re-)constructing textual meanings. 

From the general semiotic as well as special semiological point of view it should be noted 
that Texts of Culture, as a rule, belong to the category of ‘deep’ and multifaceted coding 
texts, as well as ‘fascinating’, ‘powerful’ and ‘suggestive’ texts [2: 11], carefully delivering 
to target audience not only the immediate content, but also most powerfully and in a most 
delicate manner the Enclosed Message. Such powerfully patterned Texts of high Culture were 
distinguished by ‘totality of eff ect’, introduced in literary theory by Edgar Allan Poe [e.g. 8]. 
Development of classical music in Europe also produced musical Texts of Culture with high 
meaningful and emotive impact on the listeners. Now therapeutic application of audio text 
performance has been tested on Haemodialysis patients and proved eff ective in alleviating the 
patients’ state anxiety and contributed positively to medical treatment process. 

In the context of the stidy Texts of Culture are perceived as inspiring sources for the struggle 
of patients for life, dignity and active social position. Such texts can also play a decisive role in 
overcoming patient alienation in desperation (German “Entfremdung”), understood as a loss 



24

of hope (faith and social identity), caused by formidable challenges and ordeals – for example, 
due to true or false perception of personal severe or incurable disease. Well received Texts of 
Culture can positively infl uence the patient’s choice of the optimal modes of collaboration with 
doctors and the willingness of patients to fi ght the disease.

Conclusion
Audio therapy technology can be seen as an innovative psychological and educational tool 

that has a potential to help the patient to withstand the exhausting Haemodialysis treatment 
session. It helps to lower levels of state anxiety, to structure the session duration and to make 
the patients’ perception of treatment more positive.

The integration of dialogic, psychotherapeutic, medical intervention (physiological and 
technological) and educational components in the context of audio therapy suggests the 
advancement of such modern direction in the development of modern medicine as creation of 
eff ective hybrid humanistic technologies, based on the media and interdisciplinary approach to 
treatment as a holistic process of restoring person’s microcosm and healthy well-being. 

Based on the fi rst positive results of the application of audio therapy in practice of 
hemodialysis patients’ treatment sessions, it is expedient to conclude that a scientifi c approach 
to the development of audio-therapeutic technology requires further development. The 
educational prospect of further development of the audio-therapeutic approach to patients’ 
treatment includes the task of forming a vocational media competence of modern doctor and 
medical staff . This direction of vocational preparation implies application of modern teaching 
methods, tools and technologies of media training, interactive learning, dialog-based, project-
based and quest-based models of professional training [e.g. 11]. 

At the same time we can distinguish such possible and productive directions of further 
development of the commonwealth of humanities and natural sciences, such as the expanded 
attraction of biblio-psychology ideas (introduced by Russian researcher Nikolai Aleksandrovich 
Rubakin [10]), bibliotherapy [e.g. 6 etc.], multi-media therapy. All these assets deserve proper 
attention within frame of communicative and humanistic paradigm in modern medicine and 
healthcare. 

At the same time, the philosophical Bioethics can serve as a methodological basis for the 
integration of a wide range of sciences on the guard of human health and well-being. Application 
of audio therapy tools complies with demands of the International Bioethics Committee (IBC) 
of UNESCO concerned with granting respect for human dignity and human rights. In this 
connection audio therapy may be viewed also as an innovative (alternative) treatment tool good 
for imparting ‘special attention to vulnerable persons’ [1:151]. 

A signifi cant role in shaping the new system of medical knowledge and practices should 
belong to the great texts of world culture. These are the messengers of the vital axiological 
semantic fi eld of the ultimate goals of humanity, mouthpieces of human dignity and courage in 
the face of greatest trials to people.
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АУДІОТЕРАПІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНА МЕДІАТЕХНОЛОГІЯ СУПРОВОДУ 
ГЕМОДІАЛІЗНИХ ПАЦІЄНТІВ

У статті розглядається аудіо-терапевтичний підхід до супроводу процедури ге-
модіалізу. Терапевтичний потенціал великих текстів культури (вербальних і музичних) 
може бути плідно використаний в медичній практиці. В основі підходу лежить екс-
периментальна розробка терапевтичних медіатекстів в форматі плейлиста, а також 
вербального супроводу процедури на стадії перед прослуховуванням і після прослухову-
вання аудіоряду.

Проведений експеримент підтвердив гіпотезу про гармонічний вплив класичної му-
зики, звуків природи і терапевтичних бесід на стан пацієнтів. Зроблено висновок про 
необхідність впровадження біоетичного підходу до підготовки лікарів і медичних пра-
цівників, а також про необхідність формування професійної медіакомпетенціі в медич-
них вузах.

Ключові слова: аудіотерапія, медіатерапія, гуманістичний потенціал текстів куль-
тури, мікрокосм, гемодіаліз, стан тривожності пацієнта.
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АУДИОТЕРАПИЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ МЕДИА-ТЕХНОЛОГИЯ 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ГЕМОДИАЛИЗНЫХ ПАЦИЕНТОВ 

В статье рассматривается аудио-терапевтический подход к сопровождению 
процедуры гемодиализа. Терапевтический потенциал больших текстов культуры 
(вербальных и музыкальных) может быть плодотворно использован в медицинской 
практике. В основе подхода лежит экспериментальная разработка терапевтических 
медиатекстов в формате плейлиста, а также вербального сопровождения процедуры 
на стадии предпрослушивания и после прослушивания аудиоряда. Проведенный 
эксперимент подтвердил гипотезу о благотворном гармонизующем влиянии классичес-
кой музыки, звуков природы и терапевтических бесед на состояние пациентов. Сделан 
вывод о необходимости внедрения биоэтического подхода в систему подготовки врачей 
и медицинских работников, а также о необходимости формирования профессиональной 
медиакомпетенции в медицинских вузах

Ключевые слова: аудиотерапия, медиатерапия, гуманистический потенциал тек-
стов культуры, микрокосм, гемодиализ, состояние тревожности пациента.



28

©   Сошко О.Г.,  2019

УДК 81’373.7:811.161.2:811.112.2:811.111
Сошко О.Г., к.ф.н., доц.
Київський національний торговельно-економічний університет, Київ

ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ЛЮДИНИ ШЛЯХОМ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ НАЗВИ МАТЕРІАЛЬНОГО 

ОБ’ЄКТА АБО РЕЧОВИНИ (СУБСТАНЦІЇ)

У статті досліджується фразеологічна репрезентація емоційних характеристик 
людини шляхом образного переосмислення назви матеріального об’єкта або речовини/
субстанції на матеріалі української, німецької та англійської мов. У залежності від 
типу переосмислення та характеру компонентів виділено основні групи та підгрупи 
фразеологічних одиниць та розглядається спільне та відмінне у формуванні фразеоло-
гічного значення. Також автор здійснює спробу проаналізувати оцінну семантику зазна-
чених фразеологічних одиниць.

Ключові слова: фразеологічна одиниця, метафора, компаратив / образне порівнян-
ня, семантична структура, матеріальний об’єкт / речовина, емоційні риси.

Людські емоції та почуття найяскравіше виражають духовні запити і прагнення лю-
дини, її ставлення до дійсності. Пізнаючи дійсність, людина так чи інакше ставиться до 
предметів і явищ, які її оточують: до речей, людей та до самої себе. Одні явища дійсності 
викликають радість, захоплення, інші – тугу, смуток, розчарування. Такі переживання 
називають емоціями та почуттями [7, с. 115]. Фразеологічні одиниці на позначення ха-
рактеристик людини з точки зору її емоційних станів, займають важливе місце в системі 
будь-якої мови. Зважаючи на те, що почуття й емоції як психологічні категорії є складни-
ми поняттями, їх мовна репрезентація теж має свої специфічні особливості, що обумов-
лює інтерес до їх вивчення.

Об’єктом нашого дослідження виступають українські, німецькі та англійські фра-
зеологічні одиниці, які позначають емоційні риси людини та містять у своєму складі 
компоненти-назви предметів або речовин. Предметом дослідження є структурно-семан-
тичні особливості цих одиниць.

Мета роботи полягає у виявленні основних подібностей і відмінностей семантики 
емотивних фразеологізмів із компонентами, що називають матеріальний предмет або 
речовину з позиції відображення у цих фраземах культурологічних та психологічних 
особливостей народів-представників досліджуваних мов. Актуальність даного дослі-
дження визначається необхідністю порівняльного вивчення фразеології у функціональ-
но-семантичному, лінгвокультурному та лінгвокогнітивному аспектах.

Проблематика фразеологічної семантики та структури і семантики компонента у 
складі фразеологізмів вивчалися вітчизняними та зарубіжними мовознавцями (А. Веж-
бицька, О. М. Вольф, М. В. Гамзюк, І. І. Квасюк, В. М. Телія, В. І. Шаховський та бага-
то інших). У нашому дослідженні ми дотримуємося широкого розуміння фразеології, 
об’єктом якої є всі стійкі поєднання слів з ускладненим значенням, що володіють озна-
ками стійкості та відтворюваності. Для досягнення поставленої мети в роботі надається 
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буквальний переклад та актуальне значення кожного фразеологізму для найбільш адек-
ватного опису внутрішньої форми, образів і символіки та виявлення міжмовної симетрії 
/ асиметрії семантичних моделей фразем.

Зважаючи на структуру внутрішньої форми фразеологізмів та тип образного пере-
осмислення, ми визначаємо дві основні групи: фразеологічні одиниці з метафоричним 
переосмисленням компонентів та образні порівняння.

Перша підгрупа – це моделі метафоричних фразеологічних одиниць на позначен-
ня емоційних характеристик людини на основі переосмислення назви матеріального 
об’єкта.

Внутрішня форма українських фразеологізмів на позначення емоційної характерис-
тики з компонентом камінь (“тверда гірська порода у вигляді суцільної маси або окремих 
шматків, що не кується й не розчиняється у воді” [15: 4, c. 83]), локалізуючи цей прототи-
пово важкий предмет “на душі”, “в грудях”, “на серці”, образно змальовує дискомфортні 
почуття у внутрішньому психічному світі людини. Про того, хто перебуває в гнітючому 
настрої, дуже страждає, переживає, говорять: з каменем на душі (в грудях)/з каменюкою 
в грудях [16, c. 286]; [важкий] камінь давить душу (серце)/камінь на серце давить [тж.]. 
Про того, кого спіткало нещастя, горе, випробування: тяжкий камінь ліг на груди (на 
душу, на серце)/звалився камінь тяжкий на груди [тж.]. Навпаки – звільнення від тягара 
веде до психологічного полегшення: як (мов, наче) камінь з душі (з грудей) спав “кому-
небудь стало легко, спокійно; хто-небудь відчуває душевну полегкість, заспокоївся” [тж., 
c. 287].

Ворожість, прихована злоба, нещирість, лицемірство характеризуються фраземами: 
держати (тримати) камінь за пазухою/держати каменюку за пазухою [16, c. 193] або 
камінь за пазухою/каменюка за пазухою лежить [тж., c. 286], у внутрішній формі яких 
камінь виступає як знаряддя збройного нападу.

У німецьких й англійських фраземах твердість предметів або матеріалу метафорич-
но переосмислюються як невразливість і нечутливість особи в емоційному плані: англ. 
розм. a dry (old) stick “суха, нечутлива людина” [3, c. 722] (досл. “суха (стара) палиця”), 
a stick and (or) a stone “неживий предмет, нечутлива людина” [тж.] (досл. “палиця і (або) 
камінь”). Вразливість людини натомість асоціюється із крихкістю скла: нім. im Glashaus 
sitzen “бути легко вразливим” [12: 1, c. 270] (досл. “сидіти у теплиці”). Життєрадісність, 
вміння не падати духом після поразки передаються через переосмислення властивості 
корка триматися на поверхні води: англ. bob up like a cork [3, c. 175].

Веселу людину позначають фраземи англ. a smart blade [2, c. 871] та a sharp blade [тж., 
c. 855]. З точки зору первинного значення англ. blade “лезо” виглядає невмотивованим. 
Воно стає яснішим, якщо взяти до уваги інший семантичний варіант цього слова: “чоловік; 
галантний кавалер” (із XVIII ст.); “енергійна молода людина” [1, c. 78]. З етимологічної 
точки зору стосунок слова blade у цьому останньому значенні до інших, старіших значень 
цього слова (“лезо”; “лопать (весла)”; “травинка”) лишається неясним [19].

Наступна підгрупа – це моделі фразеологізмів на основі метафоричного переосмис-
лення назви речовини (субстанції).

Воду визначають як одну з фундаментальних стихій світобудови, міфологічну пер-
шооснову, вихідний стан всього сущого [10: 1, c. 240]. Вода є одним з багатозначних 
архетипних символів, на яких ґрунтується міфологічний образ світу багатьох культур 
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[9, c. 164-165]. В ідіоматиці на позначення емоційної вдачі виступає “вода” у своєму 
різновиді “водойма, річка”. У німецькій фразеології скритна, потайлива людина, “тиш-
ко” асоціюється з “тихою водою”: ein stilles Wasser [20, c. 1698; 12: 2, c. 302]. Емоційна 
властивість глибоко ховати свої почуття передається через таку характеристику води, як 
незбуреність, нескаламученість, можливість сховати все у своїй глибині. Прислів’я нім. 
Stilles Wasser gründen tief (досл. “тиха/стояча вода пролягає глибоко”) та англ. still waters 
run deep (досл. “тиха/стояча вода тече глибоко”) cтосуються надзвичайно задумливої лю-
дини, яка не показує своїх емоцій, або про тиху людину, яка після ближчого знайомства 
виявляється цікавою, розумною і дотепною. В українській фразеології подібні прислів’я 
мають інше значення: спокійна течія, тихе плесо означають не просто потайливість, а й 
хитрість та нещирість: Тиха вода греблю рве. / Зверху гарно та тихо, а всередині вору-
шиться лихо. / В тихому болоті чорти плодяться.

У фразеологізмах нім. j-d hat Quecksilber im Leibe (im Hintern) [12: 2, c. 118] (досл. 
“мати ртуть у тілі/животі (або в заду)”), англ. have quicksilver in one’s veins [3, c. 615] 
(досл. “мати ртуть в своїх венах”) непосидливість, емоційність, жвавість передають-
ся шляхом переосмислення значення першого компоненту композитів Quecksilber/
quicksilver (“ртуть”) – “швидкий”. Асоціативною базою тут виступає властивість цього 
металу бути при звичайній температурі у рідкому стані, його рухливість.

Людина, яка є боягузом, характеризується фраземою нім. kein Pulver riechen können 
[12: 2, c. 115] (досл. “не могти понюхати пороху”). Вираз “нюхати порох” пов’язаний зі 
сценарієм “брати участь у військових діях”. Будь-які військові дії створюють небезпеку 
для життя людини й вимагають від неї певних емоційно-вольових рис. Людина, яка “не 
виносить запаху пороху”, зневажливо визначається як боягузлива.

Мотивація фраземи нім. розм. фам. mit Ziegenmilch großgezogen sein “бути скиглієм, 
нитиком” [12: 2, c. 342] (досл. “бути вирощеним на козиному молоці”, тобто постійно 
“мекати”), на нашу думку, пов’язана зі специфікою поведінки кози, її постійним мекан-
ням (відповідне дієслово нім. mekkern “мекати” має також переносне значення “нити” 
[11, с. 641]). Споживання козиного молока в дитинстві ніби має надати особі ці риси. 
Таким чином, тут присутні риси і метафори, і метонімії типу “причина > наслідок”, при-
чому, як це характерно для міфологічного мислення, наслідок нагадує свою причину.

Таким чином, ідіоматичне використання назв певних субстанцій для передачі рис 
емоційної вдачі обумовлюється як власними їх рисами, так і їхньою культурною зна-
чущістю.

Основою порівняння в образних компаративних зворотах на позначення емоційних 
характеристик людини можуть виступати:

Назви предметів. В якості образа-еталона порівняння у фразеологічних зворотах 
цієї групи зазвичай використовуються артефакти. В основу порівняння покладається 
властивість конкретного артефакту як об’єкта матеріальної культури (а також і його на-
зви) мати певні стереотипові асоціації та конотації. Жвава, моторна людина порівнюєть-
ся з віником: укр. скаче як віник по кімнаті [14, c. 26], а значення фраземи укр. кипить як 
холодний самовар “безпричинно сердиться” [тж., c. 131], мотивується абсурдністю сенсу 
цього словосполучення. У виважених німців “віник” або “мітла” має інші асоціації: нім. 
wie ein wildgewordener Handfeger “дуже схвильований” [13, c. 75] (досл. “як здичавіла 
мітла”).
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Міцні нерви порівнюються із “канатом” або, як не дивно, “локшиною”: нім. nerven 
haben wie Batzenstricke “бути нервово стійким” [тж., c. 25] (досл. “мати нерви як мо-
тузяний канат”), nerven wie Bandnudeln haben “т.с.” [тж., c. 24] (досл. “мати нерви як 
локшина”).

Релевантним для внутрішньої форми компаратива із компонентом “пальник” є те, що 
він виділяє світло (що співвідноситься із сяючим виразом обличчя): нім. strahlen wie ein 
Dauerbrenner “бути в найкращому настрої” [тж., c. 45] (досл. “сяяти як пальник безпе-
рервної дії”). Властивість холодильника (лідника) продукувати холод співвідноситься з 
не емоційністю: нім. kühl wie ein Eisschrank “беземоційний; дуже діловитий; закляклий” 
[тж., c. 54] (досл. “прохолодний як холодильник”).

Позитивну або негативну конотованість та загальне значення компаративного фразе-
ологізму може зумовлювати стан чи якість артефакту. Так, риса “старий” у сполученні 
з “шкірою” чи “взуттям” профілює таки риси суб’єкта порівняння, як сильну волю або 
незворушність, нечутливість: англ. розм. (as) tough as old boots (boot)/tough as old (shoe) 
leather [18, c. 18] (досл. “твердий як старі чоботи/твердий як стара шкіра (для взуття)”). 
Риса “новий” асоціюється з чистотою і лискучою поверхністю нового металевого пред-
мета. Цей блиск сяяння переосмислюється як “хороший настрій, радість”: англ. (as) 
bright as a button (as a new penny/as a new pin) [3, c. 110] (досл. “сяючий як ґудзик (як 
нова монета/шпилька)”). Риса “твердість” символізує незворушність, холодність, жор-
стокість: англ. (as) hard as nails [18, c. 15] (досл. “твердий як цвяхи”). Відсутність радос-
ті, поганий настрій асоціюють із незручністю, дискомфортом, порушенням належних 
умов, потрібних для нормальної життєдіяльності. У порівнянні нім. rumstehen wie ein 
nasser Regenschirm “бути нерадісним” [13, c. 145] (досл. “стояти як мокра парасоля”) ва-
жить подібність крапель води, що стікають з парасолі, до сліз, як теж і загальне не дуже 
радісне враження від цього артефакта.

Експресивності фразеологізмам, що позначають неемоційність, незворушність, бай-
дужість, надає порівняння із предметами, наявність емоцій у яких видається взагалі аб-
сурдною: нім. egal wie ein Paar Strümpfe “повністю байдужий” [13, c. 177] (досл. “бай-
дужий як пара панчіх”); англ. (as) still as statue “зовсім нерухомий, незворушний” [2, 
c. 892] (досл. “незворушний як статуя”), (as) cold as a wagon tire 1) “без душевного тепла, 
черствий”; 2) “холодний як крига” [тж., c. 222] (досл. “холодний як шина фургона”).

Порівнянням з ритуальними предметами, пов’язаними з весіллям – визначною по-
дією, що зазвичай сприймається позитивно, позначають дуже веселу, життєрадісну, по-
вну життя людину: англ. (as) joyful as a drum at a wedding [2, c. 211] (досл. “радісний як 
барабан на весіллі”), (as) merry as a marriage-bell [3, c. 499] (досл. “веселий як весільний 
дзвін”). Останній вираз був створений Дж. Байроном: “Soft eyes look’d love to eyes which 
spake again, And all went merry as a marriage-bell” (‘Childe Harold’s Piligrimage’, canto III).

Вживання у зворотах компонентів-назв їжі виявляє інші моделі, в яких емоції можуть 
характеризуватися через асоціативний зв’язок із:

- особливостями процесу приготування їжі: укр. скаче як вишкварок на сковороді 
“про надмірно жваву, рухливу людину” [14, c. 23];

- зовнішньою характеристикою продукту: нім. zittern wie ein Gelatinepudding 
“дуже тремтіти від страху, жахатися як заєць” [13, c. 67] (досл. “тремтіти як желатиновий 
пудинг”);
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- органолептичними (смаковими і тактильними) якостями: нім. trocken wie ein 
Keks “млявий як мокра муха; нудний” [тж., c. 94] (досл. “сухий як печиво”), weich wie 
Pfl aumenmus “чутливий, сердечний, м’який як віск, лагідний як мати рідна” [тж., c. 136] 
(досл. “м’який як сливовий мус”), ein Herz wie Butter haben “мати серце з воску, бути 
м’якосердим” [12: 1, c. 330] (досл. “мати серце як масло”), wie Butter 1. “чутливий; дуже 
сентиментальний”; 2. “безенергійний; поступливий; м’якохарактерний” [13, c. 43] (досл. 
“як масло”); англ. (as) cool as pie “спокійний, байдужий, холоднокровний” [2, c. 240] 
(досл. “прохолодний як пиріг”), (as) hot as pepper “запальний, гарячий (про характер)” 
[тж., c. 506] (досл. “гострий, пекучий як перець”), (as) keen as mustard “повний ентузіаз-
му, одержимий (чимось)” [3, c. 522] (досл. “гострий як гірчиця”) (вираз побудований на 
грі слів keen “гострий” та keen’s mustard “гірчиця Кіна” (за назвою фірми)).

Назви речовини. Емоційні властивості людини можуть характеризуватися через 
переосмислення води, як у її певному різновиді (пор.: англ. (as) dull as ditch(-)water 
(dishwater) “нестерпно нудний, дуже нецікавий; нудьга” [18, c. 14] (досл. “нудний/не-
виразний як вода у канаві”) або її кількості (пор.: укр. [і] море по коліна (по коліно) 1. 
“хтось нічого не боїться, ніщо не лякає кого-небудь; не страшно комусь”; 2. “усе вида-
ється комусь легким, доступним, простим”//“Все можна, все дозволено комусь” усе море 
по коліно/й море до пупа 3. “ніщо не бентежить, не турбує когось; усе байдуже комусь” 
[16, c. 405]).

Вода у своєму твердому агрегатному стані, тобто лід, символізує холод, а у сфері 
емоцій – бездушність, нечутливість: нім. kalt wie Eis “дуже холодний” [13, c. 53] (досл. 
“холодний як крига”); англ. (as) still as ice “зовсім нерухомий; незворушний” [2, c. 892] 
(досл. “незворушний як лід”), (as) cold as ice “нечутливий; крижаний” [3, c. 406] (досл. 
“холодний як крига”).

Золото у фразеології традиційно несе позитивні конотації. Використання його у якос-
ті образу порівняння відповідає значенню “золота людина” – тобто чудова, добра: англ. 
(as) good as gold [2, c. 421] (досл. “гарний як золото”).

Образом-символом твердості, емоційної стійкості, але також і бездушності, байду-
жості виступають такі матеріали, як сталь або залізо, камінь, мармур, бетон: нім. hart 
wie (Krupp-) stahl 1. “непоступливий; несентиментальний”; 2. “твердий; важкий для роз-
кушування” [13, c. 172] (досл. “твердий як крупівська сталь”), nerven haben wie (aus/
von) Stahl “бути нервово стійким” [тж.] (досл. “нерви мати як сталь/зі сталі”); англ. (as) 
cold as steel “нечутливий; холодний як крига” [3, c. 719] (досл. “холодний як сталь”), 
(as) hard as iron “дуже суворий, жорстокий; незворушний як камінь” [тж., c. 411] (досл. 
“твердий як залізо”); нім. hart wie Stein “дуже твердий” [13, c. 173] (досл. “твердий як 
камінь”); англ. (as) cold as (a) stone 1. “холодний як крига”; 2. “безсердечний, бездушний, 
нечутливий, холодний” [3, c. 725] (досл. “холодний як камінь”), (as) still as stone “зовсім 
нерухомий; незворушний” [2, c. 892] (досл. “незворушний як камінь”), (as) hard as a 
stone (as the nether millstone) “твердий, як камінь, кам’яний; нечутливий, загрубілий (про 
серце, риси обличчя, людину взагалі)”, “зовсім нерухомий; незворушний” [3, c. 359]; (as) 
cold as marble “бездушний, нечутливий” [3, c. 487] (досл. “холодний як мармур”); нім. 
feststehen wie Stampfbeton “бути непохитним” [13, c. 172] (досл. “твердий/непохитний 
як трамбований бетон”). Підкреслена деталізація якості бетону сприяє експресивності 
німецьких фразем. Вираз англ. (as) hard as the nether millstone етимологічно має біблійне 
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походження (Йов 41, 24): англ. His heart is as fi rm as a stone; yea, as hard as a piece of the 
nether millstone.

Здійснюючи аналіз та класифікацію фразеологічних одиниць, що позначають емо-
ційні риси людини, ми, спираючись на внутрішню форму та характер переосмислення 
образів-прототипів, спробували виявити риси, характерні для української, німецької та 
англійської культур. Можна зазначити, що фраземи, які виражають емоції і почуття лю-
дини є однією зі значних областей фразеологічного фонду і, відповідно, мовної картини 
світу. У всіх досліджуваних мовах кількість фразеологізмів з негативним забарвленням 
переважає над кількістю фразем з позитивною конотацією, що можна пояснити більшою 
диференційованістю негативних емоцій, гострішою емоційною і мовленнєвою реакцією 
людей саме на негативні явища. На формування оцінної семантики фразем значною мі-
рою впливає мовна свідомість та її елементи-уявлення. Емоції є мотиваційною основою 
свідомості і мовної поведінки.
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ЧЕЛОВЕКА ПУТЕМ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ НАЗВАНИЯ 

МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЪЕКТА ИЛИ ВЕЩЕСТВА (СУБСТАНЦИИ)
В статье исследуется фразеологическая репрезентация эмоциональных характе-

ристик человека путем образного переосмысления названия материального объекта 
или вещества / субстанции на материале украинского, немецкого и английского языков. 
В зависимости от типа переосмысления и характера компонентов выделены основные 
группы и подгруппы фразеологических единиц, кроме того рассматривается общее и 
отличное в формировании фразеологического значения. Также автор осуществляет 
попытку проанализировать оценочную семантику указанных фразеологических единиц.

Ключевые слова: фразеологическая единица, метафора, компаратив / образное срав-
нение, семантическая структура, материальный объект / вещество, эмоциональные 
черты.
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PHRASEOLOGICAL MEANS OF EXPRESSION OF HUMAN EMOTIONAL 
CHARACTERISTICS BY RETHINKING THE NAME OF A MATERIAL 

OBJECT OR SUBSTANCE
The article examines the phraseological representation of emotional characteristics of a 

person by rethinking the name of a material object or substance in Ukrainian, German and 
English. It is known that human emotions and feelings express more clearly the spiritual needs 
and aspirations of a person. Phraseological units denoting emotional human characteristics 
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occupy an important place in any language. The aim of this study is to identify the main 
similarities and diff erences in the semantics of emotive phraseological units with components 
denoting material object or substance through the refl ecting in these phrases the cultural and 
psychological characteristics of people representing the studied languages. To achieve this 
goal, the literal translation and actual signifi cance of each phraseological unit are given 
in the work for the most adequate description of the inner form, images and symbols, and 
the identifi cation of interlingual symmetry/asymmetry of phraseological semantic models. 
Considering the structure of the inner form of phraseological units and the type of fi gurative 
rethinking, two main groups are defi ned: phraseological units with a metaphorical rethinking 
of components and phraseological similes.

Key words: phraseological unit, metaphor, phraseological simile, semantic structure, 
material object / substance, emotional features.
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О ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДИСКУРСА 
САМОПРОЕКТИРОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ПРОВОКАЦИЮ ТЕКСТОМ

 В работе исследуется влияние текстового окружения на процессы самопроекти-
рования взрослой личности. В качестве основы для анализа была использована норма-
тивная модель самопроектирования Чепелевой-Рудницкой. Эмпирическое исследование, 
в котором моделировалось влияние текстового окружения на процессы самопроекти-
рования, проводилось с помощью предложенной автором методики «провокации тек-
стом». Проведенная апробация дает основание аргументировать перспективность 
действия методики для подключения текстов культуры в ресурсную базу личности на 
всех уровнях ее развития – от «плагиатора» до «автора».

Ключевые слова: самопроектирование, тексты культуры, моделирование, провока-
ция текстом, индивидуальный дискурс.

Постановка проблемы. В работе обсуждаются предложенная автором методика «про-
вокации текстом» и результаты ее использования для моделирования влияния текстово-
го окружения на индивидуальный дискурс самопроектирования взрослой личности. В 
качестве основы для анализа была использована нормативная модель самопроектиро-
вания Чепелевой-Рудницкой [4; 8; 9], которая обобщает функциональную структуру и 
психологический каркас самопроектирования как процесса и действующей технологии 
саморазвития личности. Как пишет Н. В. Чепелева, самопроектирование – это задача 
для самой личности (прежде всего, задача на смысл), в процессе решения которой чело-
век осмысливает себя, свою жизненную ситуацию и перспективу, пересматривает свою 
позицию в ценностно-смысловых координатах, интерпретирует и реинтерпретирует 
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свой жизненный опыт [4, с. 8]. Личность, которая самопроектируется, может быть «пла-
гиатором» (если она является «персонажем» чужих нарративов, сюжетов, жизненных 
проектов), «читателем», который, в основном присваивает тексты из социокультурно-
го пространства, окружающего субъекта, или «автором» – творцом собственной жизни 
и собственной личности, обладающим собственной смыслопорождающей стратегией, 
благодаря которой он выстраивает собственную ментальную модель, которая и является 
основой для создания собственных жизненных и личностных проектов [4, с. 32-33].

Целью данной работы является исследование на экспериментальном материале, по-
лученном в ходе опроса и применения созданной нами методики провокации текстом, 
процесса развития индивидуального дискурса самопроектирования.

Человек действует в соответствии со своим представлением о себе, своей модели 
себя. Если текст, который воспринимается, расшатывает эту модель, а действия, пред-
лагаемые в ходе исследования, выводят человека из той роли, которую он сам для себя 
определил и ограничил, и дают возможность и пространство для нового взгляда на пред-
мет исследования и на самого себя (по сравнению с другими и с собой в прошлом или 
желаемом будущем), появляется база для реальных самоизменений. Основная идея ме-
тодики, которую мы назвали «провокация текстом», заключается в создании условий во 
время проведения опроса для последовательной рефлексии собственного опыта и соб-
ственного представления относительно себя в ответ на текст, содержащий обобщенное 
осмысление результатов опроса других реципиентов по тем же вопросам анкеты.

Одним из механизмов смыслопередачи, выращивания смысла в личности является 
целенаправленное использование «затравки» (по терминологии Г. П. Мельникова [7]). 
Как затравку мы предлагаем использовать специально подобранный текст, который с вы-
сокой вероятностью вызовет у реципиента повторную волну текстопородження – мы ее 
назвали «диалогической волной». Такой текст должен иметь ярко выраженную внутрен-
нюю диалогическую структуру [10, с. 23-33], которая предусматривает, по С. С. Гусеву 
[2], наличие открытых и скрытых апелляций к другим авторам, полемику с их взглядами, 
аргументированные (а не просто цитаты) ссылки на авторитеты, известные факты, в том 
числе с высказыванием сомнения в некоторых из них. Как резюмирует Н. В. Чепелева, 
диалогический текст ориентирован на определенный уровень знаний; сопоставления 
различных точек зрения и смысловых позиций стимулирует возникновение нового зна-
ния у читателя, привлекает его к совместному с автором поиску путей решения затрону-
тых теоретических или практических проблем. Трансляция личностных смыслов автора 
через такой текст с высокой вероятностью приведет к принятию их реципиентом. Имен-
но поэтому, делает вывод Н. В. Чепелева, диалогический текст не только информирует, 
но и способствует развитию личности. Н. В. Чепелева определяет основные параметры, 
которые характеризуют диалогичность текста: (1) персонифицированность, которая обе-
спечивает его рефлексивно-информационный план; (2) адресованность (по М. М. Бахти-
ну [1]), которая воплощает стремление автора текста учитывать интересы, потребности, 
имеющийся уровень знаний и другие характеристики респондента; (3) наличие в тексте 
«щелей» (лакун) и «текстовых пауз» [10, с. 24-25]. Все это, на наш взгляд, выступает 
в роли упомянутой выше «затравки» для порождения внутреннего диалога у читателя;

Еще одна важная характеристика текста для того, чтобы он мог вызвать у реципиента 
диалогическую волну, – он должен содержать смыслы, безусловно небезразличные для 
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реципиента. Возможно, это должны быть смыслы, задействованные на верхних ступе-
нях иерархии ценностей у данного лица. Эмпирические данные свидетельствуют, что 
безусловно неравнодушны для личности смыслы экзистенциального характера, а также 
смыслы, из которых складывается идентичность личности.

Еще несколько характеристик текста, пригодного для того, чтобы вызвать диалогиче-
скую волну: он должен иметь нарративный план, ведь влияет именно нарратив, воплоща-
ющий определенную жизненную концепцию, а не просто информация; желательно, что-
бы он имел открытую смысловую структуру, смысловое разнообразие, побуждая таким 
образом резонансную интерпретационную деятельность читателя; важная черта такого 
текста – эмоциональность. Яркий эмоциональный текст гарантирует ответную реакцию 
читателя (сошлемся на эксперимент К. В. Гуцола [3]).

Идея провокации текстом безусловно не нова. Вся традиция воспитания литературой 
построена на этой идее, у которой глубокие психолого-герменевтические корни: прово-
кация текстом вызывает потребность в интерпретации и реинтерпретации своего лично-
го опыта под влиянием новых смыслов, актуализированных провоцирующим текстом. 

Методика опросного эксперимента построена на смене роли участника. На 1 этапе 
он в роли опрашиваемого отвечает на около 20 вопросов по различным аспектам само-
проектирования, реализуя фактически нарративную практику того направления, которое 
интересует исследователя (опрашиваемый в роли респондента). 

На 2 этапе он знакомится с научным текстом, содержащим анализ результатов опро-
са других лиц по той же анкете, и комментирует прочитанное (опрашиваемый в роли 
читателя-критика). Предметом исследования на втором этапе является взаимодействие 
первичного восприятия реципиентом анкеты и дальнейшего ее осмысления уже в роли 
критика научного текста. Цель второго этапа заключается в том, чтобы опрашиваемый 
невольно (без прямого указания или предложения от экспериментатора) «одел» на себя 
(или хотя бы «примерил») различные текстовые роли, представленные в научном тексте 
как точки зрения «героев» – опрошенных, которые анализируются автором научного тек-
ста и соответственно сопровождаются выражением точки зрения самого автора научного 
текста – еще одного «героя».

3 этап. Опрашиваемый письменно комментирует текст, опираясь на свой опыт от-
ветчика и активно переосмысливая свои представления относительно предмета опроса 
на базе собственного профессионального опыта (опрашиваемый в роли эксперта-интер-
претатора, по терминологии Н. В. Чепелевой [10]). Третий этап достаточно творческий – 
респондент анализирует и интерпретирует научный текст (который, в свою очередь, яв-
ляется результатом анализа проблемы экспериментатором на базе уже его научного и 
личностного опыта), подключая свой (респондента) личный опыт и как читателя, и как 
личности, и как будущего психолога (респондентами были студенты-психологи старших 
курсов). Инструкция рекомендовала респонденту все эти его ипостаси приобщить к ра-
боте. Особый акцент делался на том, чтобы отслеживать изменение собственного мне-
ния относительно уже полученных ответов. 

4 этап. Подготовка респондентами опросника для дальнейшего анкетирования. Опра-
шиваемый сам конструирует вопросы анкеты по тому же предмету исследования, опи-
раясь на произведенное в результате предыдущих действий представление об исследуе-
мой категории (опрашиваемый в роли исследователя). Задача ставилась так: подготовить 
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опросник для следующего интервью, которое уточняло бы саму технологию самопро-
ектирования, опираясь на результаты первых этапов, которые дали опыт пребывания в 
роли опрашиваемого, познакомили с другими взглядами на тот же предмет, активизиро-
вали представление о самопроектировании и дали возможность творчески осмыслить 
научный текст на эту тему [7].

5 этап. Логическим завершением всей предшествующей работы должно быть прове-
дение респондентами самостоятельно e-mail интервью уже по составленным ими опрос-
никам.

Опрашиваемому предлагалось интерпретацию научного текста проводить цикличе-
ски: как только появились новые мысли по поводу уже сделанных комментариев, запи-
сывать их как новую редакцию своего уже порожденного текста. Так же предлагалось 
продолжать работать с анкетой: если после обработки какого-то фрагмента научного тек-
ста у респондента появлялся новый, более уместный, на его взгляд, ответ, – обязательно 
фиксировать это. Респондент, работающий по такому плану, фактически понемногу пи-
шет свой авторский текст о самопроектировании.

Как отмечает Н. В. Чепелева [10, с. 111], диалогическое взаимодействие с научным 
текстом требует от читателя, кроме собственно читательских умений, достаточной те-
оретической базы, которая способствует ориентированию в научных дискуссиях, ве-
дущихся в научных произведениях. Именно поэтому, учитывая, что научный текст, ис-
пользованный в пилотажной группе, был психологическим, и исследованная в нем ка-
тегория – одна из базовых для психологии, апробация методики проводилась с группой 
студентов-психологов.

Обсуждение результатов. Небольшое пилотажное эмпирическое исследование, 
проведенное по этой методике, в отличие от обычного опроса, помогло получить гораздо 
более содержательные результаты. Предыдущие эмпирические исследования самопро-
ектирования, которые проводились в форме online анкетирования показали, что само 
участие в опросе такого рода служит пусковым механизмом для размышлений над соб-
ственным самопроектированием [5; 6]. Апробация методики «провокации текстом» до-
казала, что влияние провоцирующего текста, в отличие от просто вопросов или коротких 
определений, вызывает принципиально более глубокую рефлексию собственного опыта 
по этому поводу. Реализуя многократное «вхождение» в те же начальные точки, с кото-
рых началось осмысление вопросов анкеты, респондент «втягивается» в диалог с соб-
ственным опытом, своим видением ответов, но каждый раз уже на более расширенной 
за счет «чужих» смыслов и собственного переосмысленного опыта базе. Это привело к 
более широким обобщениям, многократному возвращению в письменных размышлени-
ях к тем же темам, сюжетам, мыслям, которые осмысливались и освещались все более 
глубоко и разнопланово. Если ответы на вопросы создавали лишь очертания глубинного 
автонарратива личности, то 3 и 4 этапы методики позволили проявить этот автонарратив. 
Тексты, созданные реципиентами в ответ, свидетельствовали, что они глубоко погрузи-
лись в суть работы и имеют свою позицию относительно того, как дальше исследовать 
такое непростое явление, как самопроектирование. Таким образом, имел место еще и 
профессиональный тренинг студентов-психологов старших курсов как мастеров экспе-
риментальной работы.
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Текст научного плана, который был орудием «провокации», анализирует те вопро-
сы, которые безусловно были проблемными для читателя до знакомства с текстом. Мы 
можем утверждать это на основании результатов предварительного исследования [5; 6]. 
Процесс ответов на вопросы анкеты подготовил ряд внутренних вопросов у респонден-
та, знакомство и работа над текстом-анализом обобщили ответы на эти вопросы и вы-
делили для респондента отличия от его собственной позиции по некоторым из них. Это 
подготовило почву для внутренней работы над вопросами, которые содержала анкета. 
Поскольку чтению предшествовала сформулированная в инструкции задача выработать 
комментарии на основе собственных профессиональных знаний, респонденты были 
подготовлены к активной творческой работе над своим опытом в этой области.

Подключение рефлексии, осмысления собственного жизненного пути в ходе работы 
над задачами, поставленными перед опрашиваемыми, происходит, с нашей точки зре-
ния, в первую очередь, потому, что поднятая в тексте проблема «цепляет за живое», каса-
ется смысложизненных вопросов, важных для каждой личности. Интересно, что хотя в 
апробации участвовали студенты-психологи старших курсов, профессиональный взгляд 
на проблемы, которые анализировались в тексте, отнюдь не превалировал над рефлекси-
ей собственной жизни.

После знакомства с представлениями опрошенных относительно их самопроекти-
рования можно сделать вывод о том, что имеет смысл углубиться в психологическую 
природу этого феномена, продолжая экспериментирование с опросами. Мы намеренно 
употребляем слово «экспериментирование», потому что в отличие от опроса в обыч-
ном смысле, для получения результата здесь важно целенаправленно и системно менять 
определенные характеристики анкеты (вплоть до варьирования применяемых в анкете 
терминов) и отслеживать, к каким изменениям в характере ответа это приведет. Мы 
осознаем, что субъективный характер реакции опрашиваемых на вопросы анкеты может 
свести на нет все наши «ювелирные» манипуляции с текстом, однако кажется, что опре-
деленные тенденции можно будет уловить. Символическим кажется очень созвучное на-
шим взглядам замечание С. Ю. Рудницкой о том, что в процессе самопроектирования 
личности реализуется «психологическое экспериментирование» [8, с. 24], в ходе кото-
рого, добавим, реализуется момент сознательного творчества индивида над собственной 
судьбой и с психолого-герменевтической точки зрения, над аутонарративом, который во-
площает видение своей жизни в определенный момент времени.

Выводы. Предложенная в работе методика «провокации текстом» моделирует в экс-
периментальных условиях (online диалог) влияние специально подобранного текста на 
процесс самопроектирования взрослой личности, в частности, на его индивидуальный 
дискурс самопроектирования. Психологический анализ действия этого технологическо-
го приема во время проведенной апробации свидетельствует о вызванном им процессе 
развития индивидуального дискурса самопроектирования. В качестве основы для анали-
за была использована нормативная модель самопроектирования Чепелевой-Рудницкой.

Проведенная апробация дала основание аргументировать универсальность действия 
этого метода для подключения текстов культуры в ресурсную базу личности на всех 
уровнях ее развития – от плагиатора до автора. Во время апробации была доказана пер-
спективность этой технологии вообще и выработанной методики ее применения в част-
ности, а также зафиксирован подъем уровня от «читателя» до «автора» практически у 
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всех участников пилотажного исследования. Однако этот феномен требует мониторинга 
для уверенности в закреплении новых смыслов в смысловом пространстве субъектов и 
реальном влиянии на процессы самопроектирования личности. 
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ПРО МОЖЛИВІСТЬ РОЗВИТКУ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДИСКУРСУ 
САМОПРОЕКТУВАННЯ ЧЕРЕЗ ПРОВОКАЦІЮ ТЕКСТОМ

В роботі досліджується вплив текстового оточення на процеси самопроектуван-
ня дорослої особистості. Як основа для аналізу була використана нормативна модель 
самопроектування Чепелєвої-Рудницької. Емпіричне дослідження, в якому моделював-
ся вплив текстового оточення на процеси самопроектування, здійснювалося за допо-
могою запропонованої автором методики «провокації текстом». Проведена апробація 
дає підставу аргументувати перспективність використання методики для підключення 
текстів культури до ресурсної бази особистості на всіх рівнях її розвитку – від 
«плагіатора» до «автора».

Ключові слова: самопроектування, тексти культури, моделювання, провокація тек-
стом, індивідуальний дискурс.
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ABOUT THE POSSIBILITY OF DEVELOPING INDIVIDUAL DISCOURSE OF 
SELF-DESIGN THROUGH PROVOCATION BY TEXT

 The work examines the infl uence of the text environment on the processes of self-design-
ing of an adult personality. As a basis for the analysis, the Chepeleva-Rudnitskaya normative 
model of self-designing was used. The aim of this study was to simulate the infl uence of the 
text environment on the processes of self-designing by conducting an empirical study that was 
carried out using the “text provocation” method proposed by the author. The conducted test-
ing gives reason to argue the prospects of the methodology for connecting cultural texts to the 
resource base of the personality at all levels of its development – from «plagiarist» to «author».

Key words: self-designing, cultural texts, modeling, provocation by text, individual dis-
course.
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Зарубенко Т., младший научный сотрудник 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРУППА «ПОСУДА» В РУССКИХ
И УКРАИНСКИХ ПЕРЕВОДАХ «ОДИССЕИ»

В статье проанализировано функционирование лексем со значением «посуда» в пере-
водной литературе, обосновано формирование синонимизированых рядов на основании 
греческого оригинала и их обусловленность соответствующими системами языков.

Ключевые слова: греческий оригинал, переводной эквивалент, семантика, синони-
мия, лексико-семантическая группа.

Имена существительные занимают особое место в лексико-семантической системе 
языка, поскольку по своему содержанию очень тесно связаны с понятиями, отражающи-
ми взаимосвязь предметов и явлений окружающей действительности. Это послужило 
достаточным основанием лингвистически исследовать различные отношения между су-
ществительными [6, 231; 7, 13]. В их тематических группах ученые выделяют подгруппы 
языковых единиц преимущественно по родо-видовым признакам с учетом лексического 
значения. Между ними устанавливаются определенные логико-семантические и семан-
тические отношения, в частности синонимические, которые формируют синонимиче-
ский ряд как идеальную лексико-семантическую группу [5, 24]. Тенденции и специфика 
формирования синонимического ряда проявляются особенно выразительно в текстах пе-
реводов греческой эпической поэмы Гомера «Одиссея» на русский и украинский языки 
и просматриваются в их сравнении, при котором уникальность лексико-семантической 
системы каждого языка определяет «разнообразие языковых средств и способов их упо-
требления» [1, 102], которые прежде всего реализуются в слове.

Так, например, в русских переводах поэмы названия посуды представлены такими 
лексическими единицами: чаша, кубок, кратера, кувшин, сосуд, рукомойник, амфо-
ра, бочка, таз, лохань, корзина, короб, пятизубец, ухват, прутья, вертел. Эта группа 
состоит из двух синонимических рядов и нескольких единичных слов. Первый синони-
мический ряд со значением ʻпосуда для винаʼ в нашем материале формируют лексемы 
чаша, кубок, кратера, кувшин. Второй – слова пятизубец, ухват, прутья, вертел, на-
зывающие ʻинструмент для приготовления мяса на огнеʼ.

Лексемы чаша, кубок, кратера в тексте перевода В. В. Вересаева используются в 
качестве синонимов и формируют трехкомпонентный синонимический ряд с общим 
значением ʻсосуд для винаʼ. Словарь синонимов русского языка Александровой З. Е. 
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фиксирует только синонимический ряд с заглавным словом БОКАЛ; фиал, чаша 
(трад.-поэт.); кубок (устар.) [ССРЯ, С. 30]. Существительные чаша и кубок являются 
компонентами данного ряда и имеют стилистические пометы «традиционно-поэтиче-
ские» и «устаревшие». 

Лексема чаша в Словаре современного русского литературного языка описывается 
как слово многозначное: 1. Старинный сосуд круглой формы с широким верхом и узким 
низом (для вина или других напитков). 2. Любой сосуд, посудина, вместилище подобной 
формы; большая чашка (во 2-м знач.) [ССРЛЯ, 17, 795–796]. В своем переводе Вересаев 
использует это слово в первом значении: Вот почему тебе первому дам золотую я чашу 
(В3, 50); сначала он ей ту чашу поднес золотую (В3,53); Чашу двуручную (В3, 89); чашу 
прекрасную дам золотую (В8, 430). Словом чаша обозначали во времена старой Руси 
«богатый сосуд для питья, используемый на торжественных обедах» [5, 95]. В тексте 
перевода употребление прилагательных золотая, прекрасная вполне можно рассматри-
вать в функции эпитетов, чтобы подчеркнуть значимость, важность и торжественность 
возлияний, чаще всего проводимых в честь богов.

В этих же контекстах греческого оригинала В. А. Жуковский – автор перевода, счита-
ющегося классическим, и П. А. Шуйский, переводивший «Одиссею» в 40–50 гг. ХХ в., то 
есть почти в одно и то же время с Вересаевым, употребляют лексему кубок: Вот почему 
я и кубок тебе наперед предлагаю (Ж3, 50); первой Ей предложившего кубок с вином 
благовонным (Ж3, 53); Кубок двудонный (Ж3, 89); Кубок тебе золотой поэтому прежде 
вручаю (Ш3, 50); Первой Зевсову дочь золотым он приветствовал кубком (Ш3, 53); Ку-
бок двуручный (Ш3, 89); Этот мой кубок ему подарю золотой, превосходный (Ш8, 430). 
А Жуковский в одном из контекстов использует лексему кувшин, называя так сосуд для 
вина: Я же ещё драгоценный кувшин золотой на прощанье Дам (Ж8, 430). 

Слово кубок в значении ʻстаринный сосуд для питья винаʼ Вересаев также использу-
ет в переводе как синоним чаши: Кубок двуручный прекрасный потом отдала Телемаху 
(В3, 63); Заботливо мужи ходили Вкруг пировавших, вино в золотых подавая им кубках. 
(В3, 471–472). Шуйский тоже в этих контекстах предпочитает лексему кубок: Кубок за-
тем двоеручный прекрасный дала Телемаху (Ш3, 63); суетились проворные слуги, Всем 
наливая вино в золотые прекрасные кубки (Ш3, 471–472). По мнению исследователей, 
кубок распространенное древнерусское слово, но в значении «сосуд для питья» употре-
блялось ограниченно, так как давно превратилось в драгоценность, украшение интерье-
ра. Как посуда для питья кубок использовался только феодальной знатью [5, 95].

У Жуковского употребляет еще как вариант существительное сосуд: заботливо на-
чали слуги Бегать, вино наливая в сосуды златые (Ж3, 471–472). ССРЛЯ фиксирует эту 
лексему как многозначную, одно из значений которой ʻВместилище для жидких и сыпу-
чих тел (кувшин, бутылка и т. п.)ʼ [ССРЛЯ, 14, 394]. Эпитет златые указывает на то, что 
общее родовое название сосуд используется тут в роли «питейной» посуды для торже-
ственных обедов.

Как название емкости для вина Вересаев употребляет слово кратера: Юноши, влив-
ши в кратеры напиток до самого верху, Чашами всех обнесли, возлиянье свершая из 
каждой (В3, 339–340); Старец тогда намешал в кратере вино для прибывших. ... Это 
вино замешал он в кратере и долго молился Дочери Зевса Афине, творя возлиянья (В3, 
390–394). 
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Лексема кратера толкуется в ССРЛЯ как «То же, что кратер (во 2-м знач.). Важно 
отметить, что это слово относится к терминосистеме археологии, о чем свидетельствует 
его фиксация в словаре: «В археологии – греческое название чаши, круглого сосуда для 
вина» [ССРЛЯ, 5, 1603]. Переводчики «Одиссеи» используют слово кратера в качестве 
синонима существительных чаша, кубок. У Жуковского в этом фрагменте фиксируем 
функционирование и синонима кубок: Отроки светлым кратеры до края наполнив на-
питком, В чашах его разнесли, по обычаю справа начавши (Ж3, 339–340); Старец тогда 
для собравшихся кубок наполнил до края Светлым вином… Им он из кубка свое сотворил 
возлиянье великой Дочери Зевса эгидодержавца (Ж3, 390–394). Шуйский в переводе ис-
пользует все синонимы: Юные слуги вином до краев наполнили чаши, После по кубкам 
разлили и каждому подали в руки (Ш3, 339–340); Старец в кратере смешал с водой, уго-
щая пришедших, Сладкий напиток-вино: чрез одиннадцать лет лишь впервые Ключница 
сняла покрышку с него, отвязала, раскрыла; Старец в кратере его смешал; возливая 
Афине, Дочери Зевса, эгиду держащего, много молился (Ш3, 390–394). 

Кувшин – довольно распространенное название в русском языке для обозначения 
емкости, в которой хранят подают напитки на стол [5, 91–92]. В Словаре современного 
русского литературного языка фиксируется значение «Высокий сосуд, суживающийся 
кверху, с ручкой» [ССРЛЯ, 5, 1784]. Вересаев использует эту лексему, когда речь идет о 
воде для мытья: Тотчас прекрасный кувшин золотой с рукомойной водою В тазе сере-
бряном был перед ним установлен служанкой Для умывания (В3, 172); Из дома выйдя, 
кувшин, расцвеченный узором, с водою Вынес одною рукою Арет (В3, 440–441). В пере-
воде Шуйского также употребляется лексема кувшин: Воду служанка ему в золотом 
превосходном кувшине, Чтобы руки умыть, над серебряным тазом держала (Ш3, 172). 
А вот Жуковский в этих же контекстах использует слова рукомойник и лохань: Полный 
студеной воды золотой рукомойник (Ж3, 173); Воду им руки умыть в обложенной цве-
тами лохани Вынес из дома Аретос (Ж3, 440–441);

Лексему бочка Вересаев использует в прямом значении, отраженном в Словаре со-
временного русского литературного языка: ʻБольшой деревянный сосуд с двумя плоски-
ми днищами и выпуклыми, стянутыми обручами стенками или металлическая ёмкость 
цилиндрической формы (используется обычно как тара для хранения и перевозки про-
дуктов, горючего и т.п.). Винная, пивная, бензиноваяʼ: Старец тогда намешал в кратере 
вино для прибывших. Сладкое это вино, десять лет уж стоявшее в бочке, Ключница 
только что вскрыла, раскутав и снявши покрышку (В3, 390–393). Жуковский в этом 
же контексте употребляет существительное амфора ʻантичный глиняный сосуд с узким 
горлышком и двумя ручками; использовался обычно для хранения вина и растительного 
маслаʼ: Старец тогда для собравшихся кубок наполнил до края Светлым вином, чрез 
одиннадцать лет из амфоры налитым Ключницей, снявшей впервые с заветной амфо-
ры той кровлю (Ж3, 390–393).

Таким образом, авторы русских переводов греческого текста «Одиссеи» используют 
для наименования емкости для жидкости синонимический ряд чаша, кубок, кратер, 
амфора, сосуд, кувшин, бочка. Украинские переводчики поэмы расширили эту группу 
слов – чара, кубок, келих, чарка, глек, горня, кухоль, чаша, кухва: горня золотеє з 
водою (Н, 172); а джури Жвавії всіх обносили вином золотими чарками (Н3, 469–470); 
чару двійчату узявши, на честь богам ізливав він (П3,89); золотий йому келих дарую 
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чудовий (Т8, 430); Воду в квітчастому глеку Арет однією рукою Виніс із дому (Т3, 440); 
Тут старий Нестор, наливши у киліх вина дорогого Стapoгo, що на року одинадцятiм, 
їм наточила Клюшниця с кухви, тепер лиш у перший раз покришку знявши (Н3, 388–
390). Важно подчеркнуть, что лексемы чаша и кубок используют и русские и украин-
ские переводчики. Историко-этимологический словарь современного русского языка 
П. Я. Черных толкует существительно чаша как «старинный пиршественный сосуд для 
вина в форме полушария»; устар. поэт. «большой кубок»; «бокал» [Черных, С. 376]. 
Праславянское čаšа рассматривается как родственное древне-прусского kiosi «кубок» 
из балтийского *kiōsē, * kiāsē [Фасмер, IV, 320]. В украинских переводах А. А. Потеб-
ни и П. И. Нищинского лексема чаша используется иногда: Ну лишень ти, Понтоною, 
вiзьми та налий нам скоренько В чаши вина, що б офiру вчинити (Н7, 179–180); i почав 
IIонтоной наливати в чаши Смачне, солодке вино (Н7, 183–184); Рознеси, Понтоною, 
змішавши у чаші напиток Усім по палаті, щоб и Диєві въ честь громолюбцю ізлити 
(П7, 179–180). Чаще встречаются существительные чара, келих: чару дам золотую (П3, 
50, 53); чару двійчату узявши, на честь богам ізливав він (П3,89); сей киліх (Н3, 50); що 
найперше їй килiх подали (Н3, 53); в килих подвійний (Н3, 89). 

Украинские переводчики поэмы, с частности П. И. Нищинский и А. А. Потебня, ста-
рались «онародить» греческий эпос и вводили в текст лексемы для обозначения соб-
ственно украинских бытовых реалий: у гарнім глеку золотому (П3,172); горня золотеє з 
водою (Н, 172). Но несмотря на мнение некоторых из критиков о том, что «краска ориги-
нала должна оставаться «чисто греческая», все-таки «чисто» греческой «краски» добить-
ся в переводе, конечно, невозможно. Такие попытки не дали бы ожидаемого результата. 
«Чистой» краски не найдем даже у Бориса Тена. Есть здесь достаточно тонко и гармо-
нично найденная пропорциональность между этими элементами содержания и формы 
греческих лексем, которые творят колорит оригинала, и теми, которые непосредствен-
но связаны с украинским лексемами [4, 16]. В русских переводах «Одиссеи» наряду с 
общеупотребительными существительными встречаются греческие названия посуды: 
кратера, амфора: Это вино замешал он в кратере (В3, 390); Старец в кратере смешал 
с водой, угощая пришедших, Сладкий напиток-вино (Ш3, 390); Старец тогда для со-
бравшихся кубок наполнил до края Светлым вином, чрез одиннадцать лет из амфоры 
налитым Ключницей, снявшей впервые с заветной амфоры той кровлю (Ж3, 390–392).

В группу бытовой лексики, используемой русскими переводчиками также входят 
лексемы бочка, таз, лохань, корзина, короб.

Существительное таз Вересаев употребляет в значении ʻширокий и неглубокий кру-
глый или овальный сосуд, чаще металлический (для умывания, стирки мелких вещей и т. 
п.ʼ [ССРЛЯ, 15, 25]: В тазе серебряном был перед ним установлен служанкой Для умы-
вания (В7, 173). Эту же лексему в переводе использует Шуйский: над серебряным та-
зом держала (Ш7, 173). Жуковский переводит название емкости для мытья как лохань: 
Тут для умытия рук поднесла на богатой лохани (Ж7, 172). В украинских переводах в 
этих контекстах переводчики используют лексемы миса, миска, цеберко: над срібною 
мисою (П7,173); срібною мискою (Н7, 173); й поволі над срібним цеберком зливала (Т7, 
173). Праславянское слово миса до XVIII в. сохраняло значение ‘миска’, позже сузило 
сферу употребления, обозначая в основном большую посудину [3, 55]. В современном 
украинском языке слово миса относят к устаревшим, ср. толкование в Словаре под ред. 
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Б. Гринченко: ‘миса, род большой глубокой тарелки’ [Гр, ІІ, 427]. В этом значении и 
употребляется название в переводе: Служка води принесла у гарнім глеку золотому Й 
на руки злила над срібною мисою руки помити... (П7, 173). Борис Тен перевел это слово 
лексемой цеберко, которую СУМ толкует как «Конічна переважно дерев’яна посудина з 
дужкою для носіння і зберігання води та іншої рідини; відро» [СУМ, 11, 191].

В группу бытовых названий, используемых переводчиками, также входит лексема 
корзина: поставил корзину прекрасную (В3, 69); Вынес одною рукою Арет, в другой же 
корзину Нес с ячменем (В3, 441–442). ССРЛЯ фиксирует слово в значении «Плетеное 
изделие из прутьев, драни, камыша и т. п., служащее для упаковки и переноски различ-
ных предметов, а также и для хранения их» [ССРЛЯ, 5, 1423]. Жуковский и Шуйский в 
переводах в качестве синонима употребляют лексему короб в значении «Плетеное или 
гнутое изделие (чаще круглой или овальной формы) из луба, бересты и т. п., служащее 
для укладки, хранения и переноски разных предметов [ССРЛЯ, 5, 1144–1145]: корзину с 
едою принес (Ж3, 69); в другой же руке он с ячменем Короб держал (Ж3, 440–444); с кор-
зиною с хлебом (Ш3, 69); а ячмень крупномолотый он же В коробе нес (Ш3, 441–442). 
Авторы украинских переводов используют существительное кошик: Кошик гарний із 
хлібом (П3, 69); кошик с хлібом (Н3, 69); кошика з хлібом (Т3, 69). У Тена также встреча-
ется слово короб: Воду в квітчастому глеку Арет однією рукою Виніс із дому, а в другій 
тримав із ячменем жертовним Короба (Т3, 440–442).

Для описания процесса приготовления мяса в переводе «Одиссеи» Вересаев исполь-
зует лексему пятизубец: Юноши, около стоя, держали в руках пятизубцы. (В3, 460). 
Этим же словом пользуется Шуйский: Мальчики возле держали в руках пятизубцы. 
(Ш3, 460). Словарь современного русского литературного языка это существительное не 
фиксирует, а Дворецкий И. Х. в Древнегреческо-русском словаре переводит πεμπ-ώβολον 
τό как ʻпятизубые вилы, пятизубецʼ [Дворецкий, 2, 1279]. Жуковский использует в этом 
контексте лексему ухват, которую Словарь толкует как «Длинная палка с металличе-
ской вилкой на конце, которой захватывают и ставят в русскую печь горшки, чугуны» 
[ССРЛЯ, 16, 1103], добавив конкретное количество зубцов: Те ж приступили, подставив 
ухваты с пятью остриями (Ж3, 460). В переводе Тена также встречаем пятизубец: А 
молоді біля нього в руках п’ятизубці тримали (Т3, 460). Нищинский в этом контексте 
использовал лексему шпичка: а навкола стояли з шпичками Джури (Н3, 458–459).

Герои Вересаева также жарят мясо на прутьях: После, как бедра сожгли и отведали 
потрохов жертвы, Прочее все, на куски разделив и наткнувши на прутья, Начали жа-
рить, руками держа заостренные прутья (В3, 461–463). Лексема прутья имеет значе-
ние «Гибкая гладкая тонкая древесная ветвь» [ССРЛЯ, 11, 1576]. Жуковский и Шуйский 
в этом контексте пользуются существительным вертел в значении «Прут, на котором жа-
рят мясо, поворачивая его над огнем» [ССРЛЯ, 2, 190]: Бедра сожегши и сладкой утробы 
вкусив, остальное Всё разрубили на части и стали на вертелах жарить, Острые вер-
телы тихо в руках над огнем обращая (Ж3, 461–463); Когда же Бедра воловьи сгорели, 
отведали тут же утробы; Прочее все, разрубив на куски, вертелами проткнули И над 
огнем, осторожно ворочая, мясо держали (Ш3, 460–463). Слово вертел в том же зна-
чении использует Вересаев в качестве синонима: Было тем временем мясо изжарено, 
с вертелов снято. Сели они за обед (В3, 470–471). В украинских переводах встречаем 
также лексему рожен: М’ясо тим часом засмажили вже і з рожен поздіймали. Сіли до 
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учти вони (Т3, 470–472). Существительное рожен фиксируется в Словаре украинского 
языка как двузначное: РОЖЕН, жна, ч. 1. Довга палиця з загостреним кінцем. 2. Мета-
левий прут, на який настромлюють м’ясо, рибу для смаження на вогні [СУМ, 8, 600]. 
Борис Тен использует это слово в тех же контекстах, где остальные переводчики пользу-
ются лексемами прутья, вертел, шпичка: После, как бедра сожгли и отведали потро-
хов жертвы, Прочее все, на куски разделив и наткнувши на прутья, Начали жарить, 
руками держа заостренные прутья (В3, 461–463); Бедра сожегши и сладкой утробы 
вкусив, остальное Всё разрубили на части и стали на вертелах жарить, Острые вер-
телы тихо в руках над огнем обращая (Ж3, 461–463); Когда же Бедра воловьи сгорели, 
отведали тут же утробы; Прочее все, разрубив на куски, вертелами проткнули И над 
огнем, осторожно ворочая, мясо держали (Ш3, 460–463); як стегна згоріли і стегна 
усі попоїли, М’ясо останнє взяли і порізали в дрібні шматочки Й м’ясо те джури пекли 
над вогнем, на шпички настромивши (Н3, 459–461); Стегна спаливши телиці й утроби 
її скуштувавши, Решту усю на шматки порубали й, рожнами проткнувши, Смажити 
стали, рожни над вогнем повертаючи гострі (Т3, 461–463).

Бытовая лексика со значением «посуда» в переводе «Одиссеи» В. В. Вересаева ор-
ганически отображает своеобразие греческого оригинала и подтверждает неоднократно 
высказываемую лингвистами мысль о том, что каждый язык имеет неограниченные воз-
можности в создании и использовании собственных средств для выражения понятий и 
реалий, не свойственных языку перевода.

Переводы «Одиссеи» В. В. Вересаева и П. А. Шуйского подчеркивают жизненность 
и простоту языка поэмы Гомера в отличие от перевода русского романтика В. А. Жуков-
ского, который не реставрировал подлинник, пытаясь следовать языковым частностям, а 
как соавтор пытался создать русского Гомера [2, 73]. 

Несмотря на элементы некоторой украинизации гомеровской поэмы, украинским 
переводчикам удалось не только создать понятный читателю перевод «Одиссеи» Гомера, 
приобщив своих современников и последующие поколения к истокам древнего большо-
го искусства и культуры, но и детально сохранить формальные и семантические особен-
ности и нюансы оригинала, используя весь системный и структурный арсенал средств 
современного им украинского языка.
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SEMANTIC INDEFINITENESS AS THE REPRODUCTION OF SYNCRETISM 
IN G. HAUPTMANN’S LAST DRAMATIC WORK 

Mythological abstractions enable enigmatic ambivalent interpretation of utterances. Met-
onymic shifts in regards to abstract notions diff er from those associated with details and to-
gether with the inversion of themes into rhemes disclose latent semantic opportunities. Mytho-
logical contents and dramatis personae acquire particular interpretation due to inherent lexi-
cal polysemy. 

Key words: Balzac’s paradox, “Crocodile” syllogism, metonymy, ambivalence, mythologi-
cal abstraction, interpretative lection. 

The last tetralogy of the German playwright Gerhart Hauptmann takes the singular place 
in the historical development of drama. First of all the theme itself belongs to one of the most 
beloved plots of European classicistic theatre: it concerns the fate of the participants of the 
Trojan War from the kin of Atrides – that’s of Iphigenia, her parents Agamemnon and Clytem-
nestra, brother Orestes and sister Electra, but the author’s interpretation radically diff ers from 
the traditional one. The sequence of principal events of the myth remains constant from Eurip-
ides to J. Racine, J. Goethe and others: Iphigenia becomes virginal victim as the repayment 
for the victory in the war, she has been wonderfully rescued and transformed into the priest in 
the remote land of Taurus (Crimea); meanwhile her father is killed by her mother, in her turn 
the mother becomes victim of her children who are pursued by the demons of revenge; as the 
redemption the gods oblige Orestes to transport from Taurus into Greece the idol together with 
the priest, and this obligation is fulfi lled by him. Meanwhile the motivation of these events 
always remained the wide space for invention. For instance, Racine introduces Eriphile as the 
rival of Iphigenia in the love story with Achilles and makes her commit suicide as the protest 
against violence so that it is her who becomes the genuine tragic fi gure of the play (in the way 
of the so called Balzac’s paradox, in spite of the desire to stress the heroic motifs of Iphigenia). 
Goethe in his elaboration of the fi nal redemptive part of the myth stresses the happy reconcili-
ation and the voluntary assistance and return of Iphigenia from the remote land. Such restora-
tion of harmony has given grounds to proclaim Goethe’s version as the paragon of Weimar’s 
classicism [1, p. 259]. 

In opposite to Goethe Hauptmann doubts the possibility of the happy end in the myth as 
such and suggests an alternative continuation for the draft only mentioned by him in episto-
lary legacy. This was one of the reasons why the dramatic tetralogy represents the exclusive 
sample of versifi ed play in the epoch when prosaic works prevailed. In this way the writer has 
expressed his intention of debating Goethe’s approach and at the same time to demonstrate 
the vitality of traditional forms. Besides, it is to point still to a more important reason in favor 
for the versifi ed play: it enables stressing the conventionality and abstractedness of scenic ac-
tion that promote the additional interpretative opportunities for substantiating such alternative. 
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The principal novelties of Hauptmann’s approach can be said to be that of fi nding similarities 
between the Greek myth and the German myth of Nibelungs. In both cases the damnation of 
the kin arises from the abuse of love (Iphigenia being its incarnation). Meanwhile if Goethe 
has shown predilection for the restored harmony (in following Euripides’ sample who gave 
the fi nal miraculous intrusion of Athena) Hauptmann terminates the action with Iphigenia’s 
suicide that makes the obtained reconciliation very questionable. That is why the tetralogy was 
begun with the fi nal part, “Iphigenia in Delphi”, where such approach have been consequently 
demonstrated. 

Last but not least – one must also take into consideration the outer circumstances of the 
historical fate of G. Hauptmann’s drama. The fi rst night of “Iphigenia in Delphi” has taken 
place on the 15th of November, 1941 year in the Berlin State Theatre [8, p. 531], that’s in the 
peak of the victories of Hitler’s state. Bearing in mind that the writer’s attitude towards Na-
zis’ regime was loyal one could accept the performance as the glorifi cation of these victories. 
Meanwhile such impression would become elusive, and the detailed analysis of the contents 
will obviously give grounds for doubts and the suspicion of the mentioned Balzac’s paradox 
(if not of Aesopian speech). Be the motif GLORY taken for rheme at the scope of macroscopic 
predication, it would turn out to be inconsistent with the whole scope of events. At one side 
the happy return of the Greek warrior Orestes with the trophy seems to bear hints to the con-
temporary events and to support the conjecture. At the same time the ensuing suicide disproves 
such assumption. In the further parts of tetralogy written in the next years the incoherence of 
Hauptmann’s attitude with the offi  cial one became still more evident. The fi rst part, “Iphigenia 
in Aulis”, staged for the fi rst time exactly two years later, on the 15th of November, 1943 year 
in the Vienna in Burgtheater [8, p. 532] has shown the Greek army as that of robbers and the 
priest Kalchas demanding virginal victim as the representative of demagogy. Still further in-
termediary parts (“The Death of Agamemnon” and “Electra”) underline the fatal uselessness 
of victim as the source of damnation. Besides, it is eloquent that the whole cycle was begun to 
be written with the fi nal part, because it is there that one ought to fi nd the key solution for all 
dramatic problems. Therefore we’ll restrict the following analysis with “Iphigenia in Delphi” 
where the decisive treats of the myth’s interpretation are represented (the quotation of the play 
will be marked with the acts and scenes). 

First of all it is to be admitted that the whole myth of damnation and redemption is here 
taken in a very particular manner still unknown for the writers’ predecessors. To begin with, 
one must stress that the return of Iphigenia is not her voluntary deed. She was bereaved by 
Orestes as the “vital appendix” to the robbed idol of Hecate who has not even recognized his 
sister. Moreover, it is Pylades (and not Orestes haunted with the demons of revenge and almost 
incapable during the beginning scenes of play) who becomes here the principal propelling force 
of dramatic action and who overtly proclaims: “Der Tempel ward / im Sturm genommen und 
der Göttin Bild / samt ihrer viel berufenen Priesterin / glücklich und schnell auf unser Schiff  
geraubt” (2.1) (The temple was captured by storm, and the image of goddess together with her 
notorious priest has been happily and quickly robbed on our ship). Orestes, on his part, reports 
of Iphigenia as “übermenschlich grauenvolles Weib” (superhumanly cruel woman) (1.6). Then 
the supposition would seem plausible as to the transformation of “VICTIM → KILLER” that 
the heroine had endured. At the same time the motifs of ROBBERY & AWE → CRUELTY are 
introduced with the accusations against the mysterious unidentifi ed priest. Then the robbery 
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and the suicide would be justifi ed as the unavoidable results of such metamorphose and evalu-
ated as the inevitable vindication, REVENGE being perceived as the respective rheme. Mean-
while this also turns out to be elusive. 

To prevent the oversimplifi ed perception of Hauptmann’s dramatic concept one ought to 
take into consideration two peculiarities of the play in question. Firstly, the dramatic action is 
there clearly divided into the outer, superfi cial one that reproduces the well known fl ow of the 
mythological events, and the inner, spiritual action that can be called Iphigenia’s confession 
disclosed in her dialogue with Electra. The outer action occupies the larger part of the play – all 
scenes of the act 1, scenes 1 – 5 (the fi rst half) of the act 2, and the fi nal scenes (3.1-2.4.6-8). 
Iphigenia’s confession begins at the end of the scene 2.5 and occupies 3.3, 3.5. Secondly, the 
myth of redemption is here reconsidered as that of the disclosure of the names. Orestes arrives 
to Delphi incognito, he himself declares to Electra that “Orest ist tot” (Orestes is dead) (1.6). In 
this respect the arrival of Orestes is similar with that of Odysseus from another Hauptmann’s 
play connected with antiquity, the “The Bow of Odysseus” [5] written in 1913; the same device 
has been used in another play, “Griselda”, where the heroine doesn’t conceal her name but be-
fore the disclosure and identifi cation she declares: “Oh, es leben viele mit diesem Namen” (Oh, 
there are many that live with this name) [6, p. 142]. Moreover, in the further conversation with 
her he blames “… Priesterin / der Artemis auf deren Altar noch / dein Bruder als ihr letztes 
Opfer starb” (the priest of the Artemis, at whose altar your brother as her last victim perished) 
(2.3). And vice versa, the redemption (with the return to wits) is marked with the disclosure 
of the name: “Ich nenne mich Orest and dich Elektra” (I call myself Orestes and thou Electra) 
(2.5). It is to observe that such recovery implies also the negation of all previous accusations 
in regard to the mysterious priest thus making her image still more enigmatic. It is just after 
these words that Iphigenia’s monologue begins that displays a perfectly diff erent evaluation of 
the events. In opposite to Orestes he principal heroine remains unidentifi ed. She discloses her 
genuine name only to Electra but under such conditions that she must suppress the seduction 
of communicating the name’s mystery to Pylades. It is the name’s mystery that turns out to 
become the reason of committing suicide. Meanwhile the enigmatic ambivalence is peculiar in 
the play not only for the proper names as the mystery of incognito. This ambivalence becomes 
the moving force in the mentioned scenes of Iphigenia’s Confession as opposed to outer action 
of Orestes. 

It is already in the fi rst monologue that the double negations prevail entailing the attempts 
of their adequate comprehension. Her fi rst words concern the attempt of Electra to beat her with 
an axe after the mentioned false accusations of Orestes. It gives the pretext for the revelation of 
her nature with the meaningful recognition: “Ihr irrt nicht, nennet ihr mich tagesfremd” (You’ll 
not be mistaken when you call me alien to day) (2.5). Here the scheme of double negation 
arises: NON-ERROR = NON-DIURNAL. It would refer to night as the antonym to day but 
without certitude. Still another case of double negation concerns here the motifs of INTIMACY 
VS. ALIENATION. At one side the distance from the secular life (together with the daily light)
is stressed, because her goddess “trennte mich … von den Freuden der Welt” (separated me 
from the joys of earth) (2.5). Paradoxically anyhow this seclusion if the result of consecration 
and affi  liation into the deities’ mysteries which are also reported by Iphigenia with the double 
negation: “Mir ist nicht unvertraut” (it is not for me not confi dent), because “Hekate hat mich 
geschult” (Hecate has taught me), so that in regard to the victimized people “in Wahrheit ist 
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bei euch mir alles fremd” (in truth it’s all alien in them for me) (2.5). It is remarkable that the 
opposition ALIEN &/VS. (NOT-NON) CONFIDENT used here is reproduced in the cue of 
Electra addressing Iphigenia something later: “Du bist die fremdeste der Frauen mir und doch 
auch wiederum so altvertraut” (Thou is the most alien of the women, nevertheless thou is again 
so old confi dent) (3.5). It points to the way of removing negations as the progress of confi dence. 
Besides, still another contradiction is introduced with the further Iphigenia’s confi dence in the 
very monologue: “Doch etwas legt sich warm hier um mich, so, / als wollt es etwas in der Brust 
mir tauen” (Meanwhile something warm lies in me as if in my bosom something thaws) (2.5). 
This collocation unmistakably refers to the well-known German rhyme “Tag und Tau” (day 
and thaw) that attests the presence of the element diff erent from the nocturnal essence of the 
heroine. Thus the fi rst monologue of the Hecate’s priest demonstrates the series of confl icts de-
manding tasks to be solved by the interpreter of the play. It remains also to add that the concept 
of Hecate and her priest of the nocturnal world obviously refers to that of “Mothers” and “the 
eternal feminine origin” from Goethe’s “Faust”. 

The second monologue (3.3) develops the uttered theme of the duplicity HUMAN / DI-
VINE nature of the heroine. First of all, it is declared here that such duplicity is the result of 
symbolic death and resurrection, because Hecate “mich getötet und aufs neue / gebar” (has 
killed me and born again). Moreover, this resurrection is undividable from the mission of the 
priest: “ich wurde neugeboren … in eine Nacht des kalten Hasses wider / die fürchterlich 
verderbte Menschenwelt” (I was newly born in the night of cold hatred against the awfully 
spoilt human world). This reference to the spoilt humanity returns to the infernal map of world 
so that the priest acts on part of divine forces and not as a personal avenger. It is just as the res-
urrected being that Iphigenia is able to perceive human thoughts and to feel condolence. Iphi-
genia had previously declared to Orestes (2.5) that “ich starb ins Göttliche hinein / und mag im 
Sterblichen nicht wieder leben” (I perished in the divine and don’t want live again in the mortal 
state), at the same time in the monologue she confesses her weakness, because “allein ich bin 
nur eine sterbliche” (only I am but a mortal one). Such dualistic nature imparts ambivalence to 
all her utterances that demand special comprehensive eff orts. 

This semantic duplicity reveals itself in the dialogue of Iphigenia with Electra (3.5) that 
is the culmination of the play and suggests explanation to the author’s concept of myth. By 
the way it is here that the confl ict is represented in the words of the heroine as that of the 
FEMININE VS. MASCULINE. The confl ict of the kind has already been already traced in 
the abovementioned “Bow of Odysseus” where the returned hero after the murder of his rivals 
concludes the play with the words addressed to his son about his mother that “ich ihr schönstes 
Spielzeug schon zerschlug” (I have broken her prettiest toy). Iphigenia in the dialogue not only 
defends the mother’s deeds, it is this arguing with Electra that comes to the disclosure of her 
genuine name – that is to the decisive moment of the dramatic action, the so called recognition 
(anagnosis). It follows immediately after the depiction of the mother’s desperation before her 
daughter being victimized: “Sie trat aus des Palastes Tür heraus / damals und riss mich heiß 
in ihre Arme / als wollte sie mich nie mehr von sich tun” (She has come out from the palace’s 
door and grasped me in her arms as she wanted me never from her separate). This apology of 
the mother turns into accusation of the sister who inspired Orestes of committing murder. The 
overt discussion comes to the reciprocal reconciliation, and it is in this moment that the most 
important part begins. 
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Here in the utterance of Iphigenia the motif of GLOOM arises that has already been men-
tioned often previously. For Hauptmann it was itself exclusively meaningful concept: let it be 
mentioned here only two his plays with the respective titles written under Hitler’s regime – 
“Before the Sunset” and “The Darkness (Requiem)” (the last as the retort to the notoriously 
known events of 1938 has not been published). Iphigenia refers to this motif to explain the 
impossibility of her remaining in the world in spite of reconciliation: “das Lied ist aus! Nur dies 
ist zu beweisen, / bevor ich wiederum ins Dunkle schwinde, / woher ich kam” (the song is sung: 
it is only to demonstrate before I disappear in the gloom wherefrom I have come). This motif 
appears still at the very commencement of the 5th scene in the heroine’s cue as the result of the 
inner contradiction of antonym – “Licht löscht Licht” (light extinguishes light) so that she asks 
her servicewomen to come “ins Dunkel” (in gloom). Then the motif appears in her cue before 
the overt conversation with the sister where she glorifi es her deity: “Hellsichtiger als Apoll / 
weitaus ist Hekate. Er nur verhüllt die Nacht – / ihr ist sie bloß der ausgestirnte Mantel, / in 
dessen Faltenwurf auch Phoibos sitzt” (Hecate is more sharp-sighted as Apollo. He only cov-
ers the Night – and hers is the starred mantle in which drapery of folds he has place too). This 
statement is of an extreme meaningfulness and is developed in the further narration. As far as 
the gloomy world is infi nitely wider than that of Apollo’s light it is only natural to remain its 
part and parcel. And the suicide is further represented in this manner in the concluding cues of 
Iphigenia: “Pfeil der Göttin … triff t er mich, so macht er mich zu dem, was ich schon bin” (if 
the Goddess’ arrow strikes me, it will only make me what I am already). 

This argument of eternity reveals the divine side of the heroine. As to the secular human 
side, it is another explanation of the necessity of suicide represented by her for a sister. That 
such explanation is adapted for the profane needs one can see in the consciously deliberated 
intention of the heroine: “Allein ich nütze eine letzte Frist, dir nah zu sein, wie du zu sprechen 
und zu denken” (This last term I’ll use only to be near to thou, to say and think as thou doest). 
And here the decisive argument becomes that of public opinion: to disclose incognito were 
dangerous because it would entail the accusations of the false victim and public shame. Be the 
incognito disclosed, then “man würde … allenthalben raunen” (one would everywhere whis-
per) that Agamemnon “hat die Tochter nie geopfert” (has not brought his daughter as victim), 
and still more, Iphigenia herself would deserve “der grässlichste … Tod der Schmach” (the 
most awful death of shame). Be it implemented, then it would make the verdict inevitable: 
“Atreushaus müsse … schmählich ausgerottet werden” (the house of Atrides must be shame-
fully destroyed). It is worth mentioning that here the ancient paradoxical syllogism is used, 
the so called “Crocodile” syllogism, that has been also reproduced in the famous riddle put for 
Sancho Pansa in Don Quixote: one would be rescued if one would say truth, but this outspoken 
truth would be misinterpreted and turn out to be unbelievable. It is why the victim of Iphigenia 
acquires IRRETRIEVABILITY even within the secular world of the mortal beings. That this 
entails the impossibility of the real happy end is too obvious. At last, it is still the motif of 
TRIPLE DEATH that has been developed in Iphigenia’s monologue before these conclusions: 
“Ich starb drei Tode” (I died three deaths). Further the motif of resurrection is developed but 
the mission of the heroine’s presence in the world is to serve the non-existence as the source 
for all beings. It substantiates the earlier utterances as to the essence of Hecate. Therefore the 
terminal suicide refutes all conjectures as to the recovery of the kin from the damnation. It is 
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not already a voluntary suicide but a return to the gloomy world that has nothing to deal with 
the daily business and vanity. 

Iphigenia’s chief antagonist Pyrkon (the Delphi’s priest) behaves as the perfect hypocrite, 
liar and adulator. First of all, his comment on the information of Iphigenia’s suicide contains the 
obvious contradiction: “Vollendet ist der Ring” (the ring has come to the end) (3.8). The ring 
is known to have neither commencement nor end so that the statement is refuted together with 
the implication that the kinas damnation would be removed. At the same time the name ring it 
refers also to the myth of Nibelungs so that the suicide becomes the omen for the future fate. 
Another Pyrkon’s reference in his last monologue to the deities’ determination (“Bestimmung”) 
and fatality is overt hypocrisy as far as the reasons of suicide were already displayed. Flattery 
of this person is displayed in his cues in dialogues with the princes. Thus, he supports the self-
confi dent words of Orestes “bald wird die Schmach von mir gespült” (soon the shame will be 
washed out from me) with the overtly priestly enunciation “Dein Glaube schon beweist die 
Wahrheit deines Worts” (your belief does already demonstrate the truth of your words) (2.5). 
Such behavior resembles the traits of a character from another Hauptmann’s play, “Magnus 
Garbe” which had been written still in 1915 and published only in 1942. It is the character of 
the hangman of inquisition named Adam, one of the blackest images from the writer’s legacy. 
He also reproduces the action of Pontius Pilates when says of washing his sins: “Ich wasche 
meine Hände in Unschuld, Herr Doktor” (I wash my hands in innocence, mister doctor) (act 3). 
It is remarkable also, that both Pyrkon and Adam use the verb “besprengen” (sprinkle) while 
performing the act of sacrifi cing, be it “holy water” or the water of Castalia’s well. The hang-
man demonstrates the similar fl attery calling himself “gehorsamster Diener” (the most obedi-
ent servant) and referring to human nature (I’m a man) after obtaining a bribe. Still another 
Iphigenia’s antagonist Pylades behaves as a mean career serviceman for whom the mythologi-
cal redemption is deciphered very plainly as the reinforcement of the Greek state. 

To sum up these observations, one could say of the inherent indivisible lexical indefi nite-
ness resulting from polysemy that enables disproving Goethe’s idyllic concept and supporting 
Hauptmann’s tragic vision of the victim. Ambivalence of motifs reproduces here the syncretic 
contents where one can’t oppose the original and derivative meanings. In such cases the disclo-
sure and development of the contents proceeds on the say of metonymic shifts [3, p. 46] so that 
a chain of diff erent interpretative lections procures the formation of dramatic action. In develop-
ing this dramatic action one can trace the phenomenon that has been already described, where, 
for instance, in the known A. Pushkin’s story, “the resounding of diff erent semantic registers of 
the word mystery within the both plot lines separates compositionally each of them” (переклич-
ка разных семантических регистров слова тайна в обеих сюжетных линиях обособляет 
каждую из них) [2, p. 160]. Metonymic shifts in regards to the abstract meanings enable here 
the ambivalent interpretation coming to the delineation of events as in the case of GLOOM that 
designates actually the whole world of Hecate though its use begins with the particular case of 
morning TWILIGHT. One can say of the formation of what has been suggested to defi ne as the 
semantic meter and rhythm on the path of such shifts [4; 9, p. 331]. One can fi nd a series of such 
meaningful shifts in Hauptmann’s play as “Verharren” (persistence, obstinacy), “Schweigen” (si-
lence), “Sehnsucht” (yearning), “Ahnen” (guess, suspicion), “Gebühr” (debt, duty) that acquire 
particular features in diff erent dramatic personae. Thus the lack of semantic rigidness procures 
opportunities for the interpretation discovering the unexpected layers of contents. 
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Ключові слова: парадокс Бальзака, «Крокодилів» силогізм, метонімія, 
амбівалентність, міфологічна абстракція, інтерпретаційні різночитання. 
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ КАК ВОССОЗДАНИЕ 
СИНКРЕТИЗМА В ПОСЛЕДНЕМ ДРАМАТИЧЕСКОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

Г. ГАУПТМАНА
Мифологические абстракции обеспечивают возможность амбивалентной интер-

претации реплик как загадок. Метонимические сдвиги по отношению к абстрактным 
идеям отличаются от тех, которые связаны с детализацией, и вместе с инверсией тем 
и рем открывают скрытые семантические возможности. Мифологическое содержание 
и лица драмы получают особую интерпретацию благодаря присущей лексике полисемии. 
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ВЕРБАЛЬНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ «ФЕНІКС» У 
ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ ЧЕН’ЮЙ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ

Дана стаття присвячена лінгвокультурологічному аналізу концепту «фенікс» в ки-
тайській мовній картині світу. У статті розглянута вербалізація концепту на матері-
алі фразеологізмів сучасної китайської мови. У ході дослідження застосовувалися коно-
тативний і семантичний аналізи мовних одиниць, які вербалізують концепт «фенікс».

Ключові слова: вербальна репрезентація, фразеологізм, концептуалізація, концепт 
«фенікс», китайська мова.

Фразеологічний склад мови є найбільш специфічною частиною лексики з погляду 
культурної зумовленості. Аналіз фразеологічних одиниць на позначення певного фено-
мену дає можливість відтворити картину досліджуваного явища культури у наївній кар-
тині світу представників певного етносу.

Фразеологізми, зокрема і чен’юї, не стільки описують реальність навколишнього 
світу, скільки інтерпретують його. Вони виражають суб’єктивне і, зазвичай, емоційне 
ставлення носія мови до дійсності. «Емотивні асоціації, що породжуються національ-
ною свідомістю, ініціюють стереотипи «наївної» свідомості, які відбивають специфіку 
етнічного сприйняття й уяви, пов’язаних із емпіричним та духовним досвідом народу». 
[1, c.228] 

В основі образності чен’юй лежить не одиничний факт чи елемент реальної 
дійсності, а певний фрагмент світу. «Чен’юй (成语) – це своєрідні мікротексти, в яких, 
крім образного опису власне позначуваного фрагменту дійсності, присутні і конотації, 
що виражають оцінне та емоційне ставлення мовця.» [8, с.569]. Таким чином, вони відо-
бражають культуру китайського народу і є яскравими елементами національної мовної 
картини світу. Тому вважаємо актуальним дослідження концепту «фенікс» на матеріалі 
фразеологізмів чен’юй китайської мови для відтворення фрагменту китайської мовної 
картини світу. 

Концепт у даному дослідженні розглядається, як «згусток культури у свідомості лю-
дини; те, у вигляді чого культура входить в ментальний світ людини. І з іншого боку, кон-
цепт – це те, посередництвом чого людина сама входить в культуру, а у деяких випадках 
впливає на неї» [6, с. 40].
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В українському та російському мовознавстві слід виокремити певні дотичні до на-
шої теми наукові дослідження. А.М. Ямалетдінової, Го Пінтін присвятили свою роботу 
концепту «традиція» в аспекті динаміки розвитку традицій [11]. А.В. Яськова дослі-
джувала концепт «кохання» у російській та китайській мовних картинах світу [13]. У 
роботі Ян Фана розглянуто концепт «сім’я» [12]. Спільне дослідження А. В.Ручіної та 
У. В. Хоречко присвячено базовим кольоровим концептам китайської мови [5]. Крім того, 
У. В. Хоречко разом з Иванникова А. Г., Казарян А. А. дослідили концепт «чай» [2]. По-
при значну кількість праць, фразеологічні одиниці з компонентом-зоомонімом не були 
ще предметом окремого дослідження з точки зору особливостей їх семантики та націо-
нально-культурного змісту. 

Предмет дослідження це закономірності вербальної репрезентації концепту «фенікс» 
у фразеологічних одиницях китайської мови чен’юй, а також закладена у засобах його 
вираження концептуальна інформація.

Об’єктом здійсненого дослідження є вербалізований у фразеологізмах китайської 
мови чен’юй концепт «фенікс».

Мета пропонованої статті лежить у вивчені особливостей вербалізації концепту «фе-
нікс» на матеріалі фразеологізмів чен’юй китайської мови. Для досягнення мети дослі-
дження було поставлено завдання: виділити в китайській мові комплекс фразеологізмів 
чен’юй, які об’єктивують ключові ознаки концепту «фенікс» у наївній мовній свідомос-
ті; визначити особливості вербалізації концепту «фенікс» у фразеологізмах чен’юй, кла-
сифікувати їх на основі семантичних ознак.

Із урахуванням мети й завдань дослідження, основними критеріями відбору матері-
алу для пропонованого дослідження стали принципи частотності та суцільної вибірки. 
Лексикографічними джерелами відбору матеріалу слугували «Китайський словник фра-
зеологізмів чен’юй» (成语词典) [16], електронний двомовний словник «БКРС» [14] та 
«Словник китайської мови» (汉语字典) [15].

Міфічний птах фенікс є одним із найуживаніших і найважливіших зооморфних об-
разів у китайській культурі. Він має переважно позитивне значення і часто уособлює 
жіночий початок Інь, південь, за китайським світобаченням, процвітання, благородство, 
силу, красу, мир, вищій ступінь блаженства, витонченість почуттів, світло, тепло, во-
гонь, безсмертя, відродження та сонце. Визначним є той факт, що у описах зовнішності 
фенікса часто зустрічаються традиційні для китайської культури 5 кольорів. Вважалося, 
що його пір’я одночасно жовте, біле, червоне, синє і чорне, що символізує відповідно 5 
чеснот: гуманність, обов’язок, пристойність, знання обрядів і вірність [9, с. 182]. 

Також цей птах асоціюється в китайській культурі з імператрицею, тому часто вжи-
вається в парі з драконом – символом імператора. Ці два зооморфні образи часто вжива-
ються разом на позначення союзу Неба і Землі, народження і смерті, божественної по-
тенціальності, яка поєднує у собі всі протилежності, Ян та Інь, ідеальну збалансованість 
[10]. Проте варто зазначити, що концепту «фенікс» властивий певний дуалізм: він не 
завжди використовується як уособлення жіночого початку Інь. Дана культурне значен-
ня було набуте з плином часу, після того як фенікса почали пов’язувати із драконом [7, 
с. 326]. У парі з птахом луань, який завжди виступає самкою, він зберігає своє первісне 
значення – утілення чоловічого початку Ян [3].
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У процесі дослідження шляхом суцільної вибірки було знайдено 132 чен’юїв із лек-
семою «фенікс» 凤 (fèng). Це дало змогу виокремити широкий ряд тематичних груп, які 
в свою чергу і є семантичними ознаками концепту «фенікс». 

У китайській мовній картині світу фенікс сприймається, у першу чергу, як щось 
надзвичайне, дивовижне, рідкісне, талановите. Тому, закономірним є те що найвищий 
ступінь актуалізації концепту «фенікс» досягається у фразеологічних одиниця на позна-
чення талановитої людини (36 одиниць). Наприклад, 麟凤龟龙 букв. «цілінь, фенікс, 
черепаха, дракон» – ‘різноманітні, але мудрі й талановиті люди’; 丹凤朝阳 букв. «фенікс 
повернувся [обличчям] до сонця» – ‘гарна нагода для талановитої людини проявити свої 
здібності’; 人中龙凤букв. «дракони і фенікси серед людей» – ‘видатна людина, людина, 
що виділяється з-поміж інших своїми непересічними здібностями’.

Стосунки між чоловіком і жінкою – також є однією з основних тематичних груп (27 
фразеологічних одиниць). Фенікс найчастіше уособлює гармонію і злагоду у сім’ї, щас-
ливе подружнє життя, безмежне кохання. Наприклад, 凤协鸾和букв. «фенікс і луань – у 
мирі» – ‘мир у подружній парі, сімейна ідилія’; 鸾交凤友букв. «луань одружилася, фе-
нікс знайшов друга» – ‘глибоко закохана пара; талановиті люди об’єдналися в шлюбі’. 

Третина всіх фразеологізмів даної тематичної групи описує розлуку чи сварку, не-
гаразди в сімейній парі. Наприклад, 分钗劈凤букв. «ділити шпильки, забити фенікса» – 
‘подружня пара розлучилася, посварилася’; 鸾凤分飞букв. «луань і фенікс розлетілися 
[у різні боки]» – ‘подружня пара розлучилася, посварилася’.

Крім того, певна частина тематичної групи «подружні стосунки» описує сексуальні 
відносини між чоловіком і жінкою (倒凤颠鸾букв. «повалений фенікс, перекинута лу-
ань» – ‘любовна близькість, конвульсії пристрасті, займатися коханням’). 

Фактично, фенікс виступає класичним образом на позначення чоловіки у парі закоха-
них людей або тих, що перебувають у шлюбі. У фразеологізмах даної групи також часто 
реалізується уявлення про даного птаха як втілення чоловічого початку Ян [3]. 

Концепт «фенікс» неодноразова використовується для підкреслення витонченості, 
вишуканості, дивовижності і надзвичайності.

Одна з найбільших тематичних груп – вишукана страва (15 одиниць). Так, напри-
клад, 麟肝凤髓 букв. «печінка ціліня, кістковий мозок фенікса» – ‘смачна, вишукана, 
рідкісна страва’; 炙凤烹龙букв. «підсмажена фенікс, тушкований дракон» – ‘дуже до-
рога та рідкісна страва, делікатес’.

Не менш частовживаною є тематична група вишуканий стиль письма (12 одиниць). 
Фразеологізми характеризують з різних боків красу написаного, ієрогліфічного почерку, 
талант писаря. Наприклад, 凤泊鸾漂букв. «фенікс знайшов собі прихисток, луань круж-
ляє у небі» – ‘шедевр каліграфії, невимушений та природній стиль письма’; 舞凤飞龙
букв. «танок фенікса, злет дракона» – ‘винятково гарний почерк, невимушений скоро-
пис’.

Ще однією важливою тематичною групою є дивовижні танці та співи (6 одиниць). 
Так, наприклад, 凤歌鸾舞букв. «фенікс співає, луань танцює» – ‘гарні дивовижні пісні і 
танці’; 鸾回凤翥букв. «луань кружляє, фенікс злітає» – ‘прекрасні витончені танцюваль-
ні рухи’.

Витончені манери (2 одиниці) – невелика тематична група, але вона, як і всі інші, 
є яскравим прикладом застосування концепту «фенікс» до різноманітних сфер життя. 
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Наприклад, 凤叹虎视букв. «викликати захоплення [як] фенікс, мати погляд як у тигра» – 
‘мати вишукані манери, гордовиту поставу’; 龙章凤姿 букв. «краса дракона, поза фенік-
са» – ‘красень, мудрець, мати гарні, витончені манери, без манірності’. 

Логічним і послідовним є виділення тематичної групи мирний час і процвітання (5 
фразеологічних одиниць) (百鸟朝凤 букв. «сотня птахів повернута до фенікса» – ‘мир 
за часів мудрого правителя’; 鸾飞凤舞 букв. «луань літає, фенікс танцює» – ‘щасливий 
мирний час, блаженний час’), а також щаслива прикмета (7 фразеологічних одиниць) 
(凤枭同巢 букв. «фенікс і сова – у одному гнізді» – ‘нема лиха без щастя’; 凤鸣朝阳 букв. 
«фенікс співає назустріч ранковому сонцю» – ‘щасливе знамення, гарна прикмета, на 
щастя, все обіцяє щастя’).

Можна простежити певну закономірність у застосуванні концепту «фенікс» відносно 
взаємопов’язаних сфер життя. Так, наступні фразеологізми формують тематичну групу, 
яка стосується досягнення або не досягнення кар’єрних успіхів (7 одиниць). Наприклад, 
鸾飞凤翥букв. «луань літає, фенікс здіймається в повітря» – ‘вдала службова кар’єра, 
досягти кар’єрних успіхів’; 凤凰在笯букв. «птах фенікс – в клітці» – ‘талановита людина 
не має можливості проявити свій талант, здібності, талановитій людині не дають мож-
ливості проявити свій талант; талановита здібна людина не може досягнути своєї цілі, 
реалізувати свої амбіції’.

Тематична група мати зв’язки, впливових знайомих (10 одиниць) також є достатньо 
велику кількість фразеологізмів. Наприклад, 凤附龙攀букв. «спиратися на фенікса та 
дракона» – ‘користуватися прихильністю видатної особистості, бути під протекцією ви-
сокопоставленої особи’; 龙攀凤附букв. «спиратися на дракона та фенікса» – ‘улещувати 
високопоставлених осіб, щоб стати багатим і відомим’.

Фразеологізми останньої тематичної групи значно виділяються з-поміж інших на-
явністю негативної конотації. Останнє твердження є однаково справедливим і для те-
матичної групи старість і смерть (3 одиниці) (凤靡鸾吪букв. «фенікс переможений, 
луань не рухається» – ‘людина померла’), а також невідповідність (2 одиниці) (采凤随鸦
букв. «прекрасна фенікс слідує за круком» – ‘гарна жінка одружена з чоловіком, який їй 
не пара’ (за китайською традицією, ворон уособлює сонце, чоловічий початок Ян, відпо-
відно у парі з ним фенікс також набуває значення жіночого початку Інь, як і у випадку із 
драконом [4, с. 123]). 

Як ми можемо бачити, у китайській мовній картині світу навіть у фразеологізмах із не-
гативною конотацією даний образ виконує суто позитивну роль, як універсальний концепт 
для акцентування уваги на красі, процвітанні, благородстві, силі тощо. У тематичній групі 
старість і смерть – наголошується на величності і виключності людини, яка померла; 
мати зв’язки, впливових знайомих – могутності та впливовості людини, яка перебуває у 
державному апараті; досягнути чи не досягнути кар’єрних успіхів – талановитості людини, 
яку спіткала життєва невдача. Сам образ птаха зберігає позитивне конотативне наванта-
ження, яке підкреслює ступінь негативності події, описаної в фразеологізмі.

Що стосується усіх інших тематичних груп, для їх фразеологічних одиниць харак-
терним є саме позитивне навантаження образу фенікса, що повністю збігається з почат-
ковим культурним значенням даного концепту. 

Отже, ми дослідили концепт «фенікс» у сучасній китайській фразеології і окресли-
ли коло тематичних значень, характерних для даного образу. Таким чином, з суцільної 
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вибірки, яка становила 132 фразеологічних одиниць, ми виділили такі тематичні групи, 
як талановита людина (36 одиниць), стосунки між чоловіком і жінкою (27 одиниць), 
вишукана страва (15 одиниць), вишуканий стиль письма (12 одиниць), мати в’язки / 
впливових знайомих (10 одиниць), досягнути або не досягнути кар’єрних успіхів (7 оди-
ниць), щаслива прикмета (7 одиниць), дивовижні танці та співи (6 одиниць), мирний 
час і процвітання (5 одиниць), старість і смерть (3 одиниці), витончені манери (2 оди-
ниці), невідповідність (2 одиниці). 
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ЛЕКСИКИ НА 
ПОЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ОБЛІКУ Й АУДИТУ

У статті здійснено спробу обґрунтування понять «термін», «професіоналізм», 
«жаргон», «номенклатурний знак» на матеріалі української терміносистеми обліку й 
аудиту. Запропоновано шляхи розмежування цих понять, встановлено специфіку вза-
ємодії галузевих терміноодиниць із загальновживаною лексикою у словниковому складі 
української літературної мови. 

Ключові слова: термін, професіоналізм, терміносистема обліку та аудиту, галузева 
терміноодиниця.

У професійній комунікації працівників обліку й аудиту, як і спеціалістів інших галу-
зей, основними одиницями спілкування є терміни та професіоналізми, які репрезенту-
ють специфіку окремих мікро- і макроколективів у мовленнєвій палітрі загальнонарод-
ної мови. Не зважаючи на те, що сфера бухгалтерського обліку дає багато емпіричного 
матеріалу для науковців, відзначаємо, що професійне бухгалтерське спілкування не так 
часто стає об’єктом досліджень фахівців.

Зауважимо, що докладне розмежування загальновживаної і спеціальної лексики зу-
мовлене специфікою використання у професійній мові окремих груп як власне термінів, 
так і професіоналізмів та жаргонізмів (просторічної лексики).

У теорії й практиці термінологічної науки залишається чимало дискусійних пи-
тань, серед яких перебуває і поняття «спеціальна лексика». Автори наукових розвідок 
по-різному розглядають це поняття, визначаючи його різновиди, а також основні тер-
мінологічні номени і групи лексики (термін, номенклатурний знак, професійне слово, 
професійний жаргонізм і т. ін.) [5: 77 – 78; 9: 79]. 

Застосування дослідниками різних принципів розмежування окремих груп спеціаль-
ної лексики не дає можливості провести чітку межу між власне термінами, професіона-
лізмами та жаргонною лексикою. Зокрема, для М.М. Шанського професіоналізми означа-
ють спеціальні поняття, знаряддя чи продукти праці, виробничі процеси, що є підставою 
для їх кваліфікації як термінів [10:124].

У науковій літературі на потребу розмежування окремих груп спеціальної лексики 
вказували В.П. Даниленко, В.М. Лейчик, Т.І. Панько, В.М. Прохорова, Л.О. Симонен-
ко та інші лінгвісти. Так, В. Лейчик, поряд із нормативною лексикою, виділяє ще три 
групи спеціалізованих лексичних одиниць: професійні лексикони (професіоналізми), 
просторічні лексичні одиниці та професіоналізми-жаргонізми, серед яких жаргонізми 
автор визначає за «ненормативними граматичними ознаками» [4: 151]. Учений наголо-
шує, що розмежування професіоналізмів і просторічних одиниць є питанням складним, 
що потребує якісного теоретичного обґрунтування. Професіоналізми відрізняються від 
іншої лексики граматичною, фонетичною та лексичною спрощеністю (екоаудит – поруч 
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з екологічний аудит). Просторічні одиниці є словами «своєї» мови, що зберігаються як 
пережиток поруч з інтернаціональними лексичними одиницями, закріпленими у функції 
термінів (заміна кредиту – поруч із субституція) [4: 154]. 

З останнім твердженням автора можна подискутувати, адже слова, які паралельно 
вживаються в мові й одне з яких є запозиченим, а інше – питомим, називають, зазвичай, 
дублетами. Існування дублетних пар можливе на всіх рівнях і в усіх групах спеціальної 
лексики (прайм-рейт – процентна ставка, семплінг – дегустація, екаутант – фінан-
сист-бухгалтер). По суті, усі вищезазначені групи лексики є стилістичними синонімами 
нормативних термінів, властивих для мовлення певних груп людей. Тому вживання запо-
зичених спеціальних одиниць на позначення понять певної галузі науки за умов активно-
го використання власне українського варіанта вважаємо недоцільним. 

Сьогодні в українській термінології обліку й аудиту простежуються спроби фахівців 
вживати якнайбільше термінів – запозичень з англійської мови. Ми ж вважаємо, що над-
мірне захоплення термінами іншомовного походження негативно впливає на розвиток 
будь-якої галузевої терміносистеми.

Водночас, лексична система мови дозволяє термінологізувати різні групи слів, вжи-
ваючи їх на позначення певних понять. Так, В. П. Даниленко, крім власних термінів, 
термінів-інтернаціоналізмів, виділяє ще терміни-діалектизми й терміни-просторіччя, на-
зиваючи їх рідкісним і небажаним явищем у стандартизованій термінології [2 : 65]. 

У термінології обліку й аудиту важко говорити про діалектну лексику, але розмеж-
овувати поняття «професіоналізм» і «жаргонізм» вважаємо за необхідне. У тлумачній 
лексикографії поняття «жаргон» трактують як мову якоїсь соціальної чи професійної 
групи, що відрізняється від загальнонародної наявністю специфічних слів чи виразів, 
властивих цій групі // Умовна, штучна говірка, зрозуміла лише в певному середовищі; 
арго [СУМ т. 2:50]; жаргон (фр. jargon) 1) Соціальний діалект, відрізняється від літера-
турної мови специфічною лексикою і вимовою, але не має власної фонетичної і грама-
тичної систем; 2) Те саме, що й арго [СІС: 264]; професіоналізм – лінгвістичне слово або 
зворот, властиві мовленню людей певної професії [СУМ, т. 8 : 332]. Наприклад, «ведме-
ді» – біржові гравці, що одержують прибуток, граючи на зниження ціни товарів, курсу 
цінних паперів чи валюти [3:95]. 

У стильових різновидах мови професіоналізми й жаргонізми досить схожі, тому сло-
ва цих двох груп легко «мігрують» між собою. Але розмежування професіоналізмів і 
термінів необхідне. Разом же ці дві групи становлять поняття спеціальної підмови, яку 
дослідники називають «мовою спеціального призначення» [4; 6]. 

Якщо у спеціалізованих текстах термінологічні одиниці зберігають свою структур-
но-семантичну специфіку, виявляючи ієрархічно упорядковані зв’язки в межах галузе-
вої терміносистеми, то професіоналізми є напівофіційними лексичними одиницями, що 
вживає вузьке коло фахівців переважно в мовленні. На відміну від терміна, професіо-
налізми і жаргонізми не мають суворої наукової системності й мають обмеженіше по-
ширення. 

Професійна лексика утворюється найчастіше шляхом скорочення термінологічних 
словосполучень і слів, звуженням смислового значення слова і т. ін. Якщо професіо-
налізми використовують в усіх сферах діяльності людини, то жаргонною лексикою по-
слуговуються особи певних споріднених за професією чи інтересами груп. Досить часто 
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такі слова вживають замість загальноприйнятих нормативних термінів для досягнення 
мовної економії і додаткової експресії.

Для впорядкування номінативних одиниць терміносистеми обліку й аудиту ми розпо-
ділили її на три групи: нормативні терміни, професіоналізми, жаргонізми.

До нормативних терміноодиниць відносимо слова, що позначають спеціальні понят-
тя й відповідають усім змістовим і формальним вимогам до національних і запозичених 
термінів. Прикладами таких термінів в українській термінології обліку та аудиту є: дохід, 
баланс, податок на прибуток, дисконтування, операційні витрати, реструктуризація 
боргу та ін.

Групу професіоналізмів складають слова й словосполучення, які, вказуючи на понят-
тя обліку й аудиту, повністю не визначають його специфіки – для фахівців вони будуть 
зрозумілими, інші ж можуть їх просто не сприймати. За умов активного використання 
у відповідних наукових текстах професіоналізм може набути ознак терміна й увійти до 
складу нормативних понять. Тоді ж він набуває певних структурних, фонетичних, семан-
тичних особливостей, характерних для галузевої терміносистеми.

Як відзначають дослідники, однією з характерних рис професіоналізмів є їх емоцій-
но-експресивне забарвлення, яке з часом утрачається, особливо при переході професіо-
налізму в групу нормативних термінів [7: 67].

Аналіз текстів наукових праць, підручників, навчальних посібників, словникових 
статей, дозволяє виділити серед професіоналізмів низку словосполучень, у яких один із 
компонентів або й всі компоненти на письмі подаються в лапках, що вказує на часткову 
адаптацію відповідної лексики до структурно-семантичних вимог аналізованої термі-
носистеми. Пор., наприклад: гроші «дорогі» [Загор.: 141], гроші «дешеві» [Загор.: 140], 
капітал «мертвий» [Загор.: 282], «ясельне» фінансування [Аранчій: 102], «гальмо по-
даткове» [Фін. сл. : 145], «кам’яне дно» [Фін. сл. : 307], «жирний кіт» [Фін. сл. : 68], 
«ліквідна подушка» [Загор. : 347], «піраміда» фінансова [Загор.: 440], «канікули» подат-
кові [Загор. : 280], «щаслива дуель» [Фін. сл. : 172], кредитна «стеля» [Фін. сл.: 110] 
«врожай» прибутку [Аранчій: 31], «голод грошовий» [Фін. сл. : 171], точка «перелому» 
[Загор. : 583].

Виділення професіоналізмів як окремої групи лексики, близької до галузевих тер-
міноодиниць, деякі дослідники обґрунтовують випадками, коли певне поняття розкри-
вається через визначення, в якому на першому місці стоїть слово іншої групи лексики. 
В аналізованій терміносистемі такими найменуваннями можуть бути: спазм» ліквід-
ності – тимчасова нестача грошових активів, зумовлена різким погіршенням поточної 
кон’юнктури товарного ринку, внаслідок чого на підприємстві нагромаджуються значні 
запаси готової продукції, яку не вдається реалізувати [Загор.: 559], каса «чорна» – не-
законне необліковуване зберігання й використання коштів підприємства [Загор. : 293], 
вексель «бронзовий» – фіктивний вексель, що, на відміну від справжнього векселя, не має 
відповідного майнового забезпечення [Загор. : 100], гроші «дорогі» – подорожчання бан-
ківських кредитних грошей унаслідок зростання облікової ставки центрального банку, 
під яку він надає кредити комерційним банкам [Загор. : 141] та ін.

Жаргонізми вважаємо периферією термінологічної лексики, оскільки їх уживають 
лише в усному мовленні й нормативно вони не закріплені словниками. У сфері обліку й 
аудиту прикладами жаргонної лексики є слова: бакси, зелені, гріни – нормативне долари; 
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бабки, капуста, бабло – нормативне гроші; лимон – нормативне мільйон. Ці та інші жар-
гонізми, пов’язані з поняттями обліку й аудиту, досить поширені серед різних верств на-
селення й переважно мають іронічно-піднесене чи емоційно-експресивне забарвлення.

Крім вищезазначених груп термінологічної лексики, існує також ряд термінологіч-
них одиниць, які в сучасній науці мають назву терміноїди – несистемні лексеми [8: 104] 
або квазітерміни [4: 150]. Це одиниці, які позначають поняття з розмитим змістом. Вони 
не входять до складу термінолексики, а стоять «поруч» з основними. Пор., наприклад, 
збори митні [Загор. : 238], покриття дивідендне [Загор. : 465], інформація суттєва [Бут. 
: 81], засоби керування [Кан. : 49]). До них приєднуються так звані опорні, або «пусті» 
слова, що входять до складу термінів, але не є терміноелементами, не позначають по-
нять та їх ознаки: середовище, матеріал, засоби та ін. [4: 150]. В українській терміноло-
гії обліку й аудиту прикладами таких новосформованих терміноодиниць є: поле – поле 
обертання рахунку [Бут. : 138], спроможність – спроможність санаційна [Загор. : 561], 
пропорція – пропорція облігаційна [Бут. : 149], застереження – застереження мульти-
валютне [Загор. : 374] та ін. 

Серед важливих проблем сучасної термінологічної науки залишається розмежування 
термінології та номенклатури, що є актуальним з часів впровадження теорії термінооди-
ниць Г.О. Винокура, який констатував: номенклатура, на відміну від термінології, є сис-
темою повністю абстрактних і умовних символів, єдиним призначенням якої є подання 
максимально зручних із практичної точки зору способів позначення предметів, речей без 
прямого відношення до потреб теоретичної думки, що оперує цими речами [1: 8].

На думку О.О. Реформатського, термінологія насамперед пов’язана з системою по-
нять, а номенклатура етикетує об’єкти, тому може виражатися також послідовністю лі-
тер алфавіту (вітамін А, В, -//-, Р…) або послідовністю цифр (МАГ-5, -//-, 8…) та інших 
довільних позначок. Оскільки номенклатура не співвідноситься з поняттям науки, вона 
не репрезентує науку в системі її понять [5:48 – 49].

Більшість термінологів відзначають, що поняття «номенклатурна назва» є вужчим 
від поняття «термін», адже воно стосується лише окремих серій певних предметів, груп, 
причому номенклатурні одиниці одного ряду можуть об’єднуватися спільним терміном. 
Наявність спільних ознак у номенклатурної назви і терміна не є достатньою підставою 
для того, щоб ставити між ними знак рівності.

Реалізацію таких тверджень спостерігаємо у вимогах до укладання деяких стандартів, 
які використовують перелік номенклатурних назв на фоні обов’язкової стандартизації пев-
ної мовної форми (слова, словосполучення, абревіатури, цифрово-літерної кодової назви) 
на означення предметів цієї серії, тобто стандартизацію номенклатурної назви [5, с. 34].

На нашу думку, в українській термінології обліку й аудиту номенклатурні назви пере-
бувають на межі термінологізованих слів, частіше словосполучень, позначаючи поняття 
типу: закон Оукена [Лаз. : 108], закон Фрідмана [Лаз., с. 67], Модель Дюпона [Загор. : 
371], Модель Альтмана [Загор. : 370]. Вважаємо, що такі одиниці можна зараховува-
ти до групи термінів обліку й аудиту на тій підставі, що вони мають чіткі визначення, 
які зафіксовані у спеціальних словниках та позначають конкретні поняття досліджува-
ної терміносистеми. Пор., наприклад: Модель Дюпона – алгоритм, що лежить в осно-
ві дюпонівської системи фінансового аналізу, згідно з якою коефіцієнт рентабельності 
використання активів є добутком окремих часткових фінансових коефіцієнтів [Загор. : 
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371]; Модель Альтмана – алгоритм інтегральної оцінки ймовірності банкрутства під-
приємства, що базується на аналізі найважливіших показників, за якими можна робити 
висновки щодо кризовості його фінансового стану [Загор. : 370]. 

В українській терміносистемі обліку й аудиту простежується специфіка номінацій-
них процесів, притаманних загальнолітературній мові, що дозволяє виділяти окремі гру-
пи спеціальної лексики, які потребують чіткого розмежування понять термін, професіо-
налізм, жаргонізм, номенклатурний знак.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ
Аранчій – Словник обліково-фінансових термінів / Аранчій В.І., Білик Т.М., Лега 

О.В., Яловега Л.В. / [Аранчій В.І., Білик Т.М., Лега О.В., Яловега Л.В.]. – Полтава : 
ПДАА, 2009. – 240 с.

Бут. – Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський словник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Жито-
мир : ПП «Рута», 2008. – 220 с. 

Загор. – Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Партин Г.О. Облік і аудит: Термінологічний 
словник. – Л. : Центр Європи, 2002. – 671 с.

Кан. – Каникевич А.Д. Англо-русско-украинский терминологический словарь по 
бухгалтерскому учету и аудиту: 3000 слов и словосочетаний / Алексей Каникевич. – К. : 
Либра, 2003. – 256 с.

Лаз. – Лазаришина І. Д. Англо-український тлумачний словник термінів з бухгалтер-
ського обліку / Лазаришина І.Д., Вакуленко О.А., Сахнюк О.В. – Рівне. – 166 с.

СІС – Словник іншомовних слів / За заг. ред. Л.О. Пустовіт. – К. : Довіра, 2000. – 1018 
с.

СУМ – Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. 
І.К. Білодіда – К. : Наукова думка, 1970-1980.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Винокур Г.О. О некоторых явлениях словообразования в русской технической тер-

минологии / Г. О. Винокур // История отечественного терминоведения: классики 
терминоведения. – М. : Московский лицей, 1994. – С. 3–54. 

2. Даниленко В.П. О месте научной терминологии в лексической системе языка / 
В.П. Даниленко // Вопросы языкознания. – М. : Изд-во Академии наук СССР, 1976. – 
№ 4. – С. 64–71. 

3. Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник / Н.И. Кондаков. – М. : Наука, 
1975. – 720 с. 

4. Лейчик В.М. Исходные понятия, основные положения, определения современного 
терминоведения и терминографии / В.М. Лейчик // Вестник Харьковского политех-
нического ун-та. – Х. : Харьков. политехнич. ун-т., 1994. – Вып.1. – С. 147–180. 

5. Науково-технічний прогрес і мова / За ред. В.М. Русанівського. – К. : Наукова думка, 
1978. – 194 с. 

6. Суперанская А.В. Общая терминология: терминологическая деятельность / Супер-
анская А.В., Подольская Н.В., Васильева Н.В. – М. : URSS, 2008. – 288 с. 

7. Харченко С. В. Науково-технічна термінологія: навч. посібник / С.В. Харченко. – 
К. : НАУ-друк, 2009. – 111 с. 



67

8. Хаютин А.Д. Термин. Терминология. Номенклатура: [учеб. пособие] / Хаютин 
А.Д. – Самарканд : Изд-во Самарканд. ун-та им. Алишера Навои, 1972. – 289 с. 

9. Чуєшкова О.В. Термінологічна та професійна економічна лексика / О.В. Чуєшкова // 
Вісник. – Х., 2004. – № 631: Сер. : Філологія, вип. 41. – С. 78–81. 

10. Шанский Н.М. Основы словообразовательного анализа / Н.М. Шанский. – М. : 
Учпедгиз, 1958. – 56 с.

Барвицкая Г. К., канд. филол. наук
Малая академия наук Украины, Киев

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ЛЕКСИКИ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПОНЯТИЙ УЧЕТА И АУДИТА

В статье предпринята попытка обоснования понятий «термин», «профессиона-
лизм», «жаргон», «номенклатурный знак» на материале украинской терминосистемы 
учета и аудита. Предложены пути разграничения этих понятий, установлено специ-
фику взаимодействия отраслевых терминоединиц с общеупотребительной лексикой в   
словарном составе украинского литературного языка.

Ключевые слова: термин, профессионализм, терминосистема учета и аудита, от-
раслевая терминоединица.
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INTEROPERABILITY OF TERMINOLOGICAL AND PROFESSIONAL 
LEXICY FOR THE DEFINITION OF THE CONCEPT OF ACCOUNTING 

AND AUDIT
The article attempts to substantiate the concepts of «term», «professionalism», «jargon», 

«nomenclature mark» on the material of the Ukrainian terminology of accounting and audit. 
The ways of delimiting these concepts are proposed, the specifi city of the interaction of branch 
terminology with the commonly used vocabulary in the vocabulary of the Ukrainian literary 
language is established.

Key words: term, professionalism, terminology of accounting and auditing, branch term 
unit.
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ОМОНИМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В СОБСТВЕННЫХ 
НАИМЕНОВАНИЯХ 

(НА ПРИМЕРЕ ТОПОНИМИИ ГОМЕЛЬЩИНЫ)

В статье исследуется топонимическая омонимия, которая, в отличие от омонимии 
общих имён, имеет свою специфику, характеризуется своими способами, путями обра-
зования. Определяются причины её возникновения.

Ключевые слова: топонимия, топонимическая омонимия, межвидовая омонимия, 
внутривидовая омонимия, омонимия между онимами и апеллятивами,“скрытая” омо-
нимия.

Понятие “омонимия” включает звуковое совпадение единиц, отличающихся 
значением. Совпадать могут единицы низкого уровня (морфемы), среднего (слова) и 
высокого (словосочетания как синтаксические конструкции, предложения) [1, с. 31].

В апеллятивной лексике явлению омонимии отводится должное место. Так, 
белорусским исследователем В.П. Краснеем выявлены причины ее возникновения, 
разнообразные процессы, прежде всего, фонетические изменения, ведущие к совпадению 
этимологически различных единиц, заимствования, аббревиация, потеря смысловой 
связи между значениями отдельных многозначных слов и т.д. Определены также такие 
типы апеллятивных омонимов, как лексические, фонетические, морфологические, 
графические, межъязыковые и даны их характеристики [2].

Явление омонимии занимает значительное место и в топонимическом пространстве 
на синхроническом срезе существования собственных наименований (ее можно указать 
в широком смысле как топонимическая омонимия). Она являлась объектом изучения 
отдельных топонимистов. Так, на IX Международном Ономастическом Конгрессе 
топонимическая омонимия была одной из центральных проблем. Мы можем вспомнить 
и работы В.Д. Беленькой, в которых автор изучала омонимию в названиях населенных 
пунктов Англии, США и Австралии [3, 4]. Вопросу топонимической омонимии в 
Австралии был посвящен также доклад Д.С. Райана «Хронология австралийских 
топонимов» (см. доклад на IX Ономастическом Конгрессе). В украинской топонимии 
проблема омонимии анализируется Ю.А. Карпенко [5], в российской – длительное время 
была одним из направлений исследования топонимистов во главе с В.С. Ахмановой 
[3, с. 3-4]. Само понятие термина омонимия в собственных именах было обозначено 
А.В. Суперанской и Н.В. Подольской. В белорусском языкознании рассмотрению 
топонимической омонимии в одном из памятников XVI в. посвящена статья 
В.В. Мицкевич. Автор выделяет два ее вида: 1) омонимию между географическими 
наименованиями и общими названиями географических объектов, 2) между названиями 
разных типов географических объектов [6, с. 107 – 112]. Целью данной статьи является 
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исследование омонимии, в частности, ее специфики, типов, причин, путей и способов 
возникновения, в белорусском топонимическом пространстве на синхроническом срезе.

Источником исследования послужили в целом гидронимы, ойконимы и урбанонимы, 
зафиксированные в юго-восточной части Беларуси – на Гомельщине. Описательный 
метод исследования выбран в качестве основного. Он сопровождается приемами 
наблюдения, сопоставления и обобщения.

Собственные имена, или онимы, в лексике современного белорусского языка 
образуют уникальную подсистему со своими механизмами, закономерностями развития 
и особенностями функционирования. Этот слой лексики несет основную нагрузку при 
реализации социокультурной функции языка, в нем проявляется национально-языковая 
специфика любого этнолингвистического общества [7, с. 3]. Все разряды онимов 
постоянно взаимодействуют между собой.

Под термином топонимия мы понимаем совокупность топонимов: гидронимов, 
ойконимов, урбанонимов, хоронимов, оронимов, спелеонимов, дромонимов, 
дримонимав, агроонимов. В последние годы все большее внимание лингвистов 
привлекает к себе региональная топонимия, которая представляет собой сложную 
систему с разнообразными внутрисистемными отношениями.

Топонимию изучает топонимика. Топонимика, имея четкий междисциплинарный 
характер (как лингвистическая дисциплина находится на стыке истории, географии, 
диалектологии и др.), требует комплексного исследования, основанного на объединении 
методов соответствующих наук. Отмеченная взаимосвязь проявляется в органическом 
единстве лингвистических, географических и исторических характеристик, 
присущих каждому собственному названию. Такая специфика топонимики приводит 
к сопоставлению материала в самых разных планах: сопоставление топонимии 
географических регионов как внутри страны, так и далеко за ее пределами, названий, 
относящихся к различным классам и рангам географических объектов, особенностей 
их функционирования. На основе указанных данных представляется возможность 
дифференциального лингвистического анализа онимного пространства, глубокого 
проникновения в своеобразие топонимических разрядов, обладающих не только общими 
чертами, но и имеющими различия.

Топонимия фиксирует местонахождение объектов в реальном пространстве, и ее 
локальность, адресная функция не менее важна, чем номинативно-выделительная. Это 
говорит о зависимости топонимов от экстролингвистических параметров, прежде всего, 
известности. Носителями языка топонимы употребляются регулярно и составляют 
большое поле ономастического пространства. Многие характеристики объектов 
в этом поле частотные, повторяющиеся, обладают возможностью онимизации и 
транстопонимизации, создавая явление омонимии.

Фактический материал позволяет заметить, что различные географические объекты 
могут регулярно совпадать в современном языке в плане выражения. Возникает 
вопрос, как квалифицировать явление одноимённости, что наблюдается в топонимии? 
Правомерно ли ввести понятие топонимическая омонимия? Можно точно констатировать, 
что омонимия собственных имен принципиально отличается от омонимии имен общих. 
Основным критерием разграничения омонимов в апеллятивной лексике является 
наличие различных значений одного и того же слова, которые совпадают по внешней 
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форме, но имеют несовместимые значения, т.е. во внимание берется характер лексико-
семантических значений, основанных на совокупности конкретно лексических значений, 
присущих общим словам [4, с.68].

Иная ситуация проявляется в топонимии, где синхронический анализ предполагает 
«изучение отношений не только между топонимами и остальными словами данного 
языка, но и между самими топонимами как микросистемы в составе общей лексической 
системы языка» [3, с.6]. Синхронический анализ «позволяет установить взаимосвязь 
отдельных топонимов между собой и тем самым выявить системную организацию 
совокупности названий» [4, с.11].

Обзор современного состояния системы собственных имен свидетельствует о том, 
что топонимическая омонимия по сравнению с апеллятивной имеет свою специфику. 
Функционирование онимов осуществляется независимо от начальной семантики 
их мотивировочных основ, поэтому «особенно важным аспектом становится не 
сигнификацыя, а номинация, т.е. то значение, которое топоним приобретает во время 
непосредственного соотнесения с географическим объектом «[4, с.68 – 69]. Таким 
образом, топонимическая омонимия развилась в основном в связи с тенденцией 
называть географические объекты одинаковыми именами, известными местному 
населению. При этом переносе первоначальная семантика названий несущественна, а вот 
развивающиеся коннотации приобретают первостепенное значение. Дифференциация 
омонимов происходит на основе несовместимости адресно-указательных значений. В 
итоге получается, что названия, этимологически значение которых идентично, имеют 
неодинаковое топонимическая значение, указывая на различные объекты, а это главное 
для них восприятия и функционирования. Пути образования топонимической омонимии 
обусловлены в целом причинами историко-географического характера.

Специфичность топонимической омонимии по сравнению с апеллятивами 
проявляется и в сужении типов омонимов. Нами выделены три типа: межвидовая и 
внутривидовая омонимия, омонимия между онимами и апеллятивами. Явление омонимии 
в них создается различиями в названиях трех больших классов – природных объектов 
(ландшафта, рельефа и т.д.), политико-административных (населенных пунктов) и 
названий людей. В отмеченных типах различные способы образования: межвидовые 
и внутривидовые омонимы, возникшие в результате транстопонимизации, омонимы 
между апеллятивами и онимами (их еще называют квазиамонимами [7, с.19]) – путем 
онимизации. В рамках данной статьи будут рассмотрены первые два типа омонимов.

Для внутривидовой омонимии характерна повторяемость наименований среди 
топонимов одного вида. Омонимы возникают в результате осмысленного переноса 
названий с одного объекта на другой. Так, в ойконимии Беларуси отмечаются 
заимствования из других топонимических систем, относящихся к небольшим населенным 
пунктам, причем омонимия проявляется как в официальных, так и неофициальных, 
местных вариантных названиях. Ср.: г. Назарет (Израиль) – п. Назарэт (Гом., исчез) 
(собственные имена Гомельщины приводятся на языке оригинала с учётом местного 
произношения), г. Париж (Франция) – офиц. д. Парыж (Пост. р-н Витебск. обл., вар. 
Навадруцк) – неофиц. д. Парыж (Реч. р-н Гом. обл.,офиц. Глінная Слабада); Варшава 
(Польша) – неофиц. д. Варшава – (Нар.,офиц. Грушаўка). В данном случае омонимия 
развилась в результате называния небольших по размеру населенных пунктов именами 
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крупных центров – столиц, что хорошо известны в “Старом Свете”. В Западной Европе 
перенос собственных названий древних университетских городов, столиц государств 
на другие географические объекты – довольно распространенное явление, но такие 
случаи в топонимии Беларуси спорадические. Как видно, основное значение здесь 
имеет фактор известности и значимости заимствованных онимов, а их повторяемость 
в меньших «рангом» населенных пунктов указывает на чисто местное значение и 
«индивидуализация» их условная. Отмеченное наблюдается также и во урбанонимии: 
Красная Площадь (г. Москва) → Красная Плошчадзь (названия улиц в г. Ветка, 
ранее Барская, и в г. Туров Житк.). Однако наши наблюдения позволяют утверждать, 
что внутривидовая омонимия продуктивно развилась среди подвидов топонимов, 
которые обычно располагаются вблизи и даже относятся к одному административно-
территориальному делению: д. Бабічы → х. Бабічы → жел. ст. Бабічы (Бабичский с 
/ c, Реч.), д. Гарочыцы → жел. ст. Гарочыцы (Горочичский с / c, К.). и др. (в пределах 
ойконимов); оз. Баланіха → кан. Баланіха (Е.), бол. Бель → кан. Бель (К.) (в пределах 
гидронимов).

Образования в результате близкого расположения объектов можно назвать условно 
и явлением «зеркальной» топонимии, но все-таки последнее понятие более широкое 
по содержанию, чем топонимическая омонимия. Явление «зеркальной» топонимии 
охватывает дополнительно еще урбанонимы, где названия меньших по размеру 
линейных объектов (переулков, проездов) повторяют одноименные названия вблизи 
расположенных улиц, однако структурно они не совпадают, ср. ул. Чонкаўская и пер. 
Чонкаўскі (г. Гомель).

Перенос названий с разных онимных полей в пределах системного онимного 
пространства мы отмечаем как межвидовая омонимия. Ее суть заключается в том, 
что наименования разнообразных видов топонимов совпадают в звучании, однако 
воспринимаются населением как показатели различных географических объектов или 
типов объектов. Причину ее возникновения нужно также искать в синхронии, прежде 
всего, в результате культурных связей задействован принцип номинации ‘в честь 
городов-побратимов’: г. Клермон-Ферран (Франция) → ул. Клермон-Феран (г. Гомель), 
г. Бангалор (Индия) → площадь Бангалор (г. Минск).

Фактор известности в межвидовой омонимии занимает должное место: Америка 
(хороним, включающий наименования двух материков – Северной и Южной Америки) 
→ пп. Амерыка (Жл., переименованный затем в Савецкі, но сохранилось как 
неофициальное название, и исчезнувший п. в Реч.), р. Волга → п. Волга (Реч.), горный 
массив Кавказ → п. Каўказ (Корм.), планета Марс → п. Марс (Лоевск.), гора Пальмира 
→ п. Пальміра (Х.); праздники Первое Мая → п. Першае Мая (Реч); этнонимы мазуры 
→ д. Мазуры (Е.), москали → д. Маскалі (Реч.), чехи → п. Чэхі (Нар.); названия русских 
кораблей “Громкий“,” Забияка“, ”Светлый « → пп. Громкі, Забіяка, Светлы (слились 
с д. Красное, Гом.). Подтверждение нашей мысли мы находим и в топонимии других 
регионов: р. Днепр → п. Днепр (Мог-ий Мог.), бог моря Нептун → п. Нептун (Кир-ий 
Мог.), г. Питер (Санкт-Петербург) → д. Піцер (Клим. Мог.), р. Припять → г. Припять 
(Украина).

Одной из причин возникновения межвидовой омонимии также является близкое 
расположение географических объектов, обычно населенных пунктов вблизи рек, речек: 
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р. Акшынка, л. пр. Сажа → д. Акшынка (Ветк.), р. Бесядзь, л. пр. Сажа → д.*Бесядзь 
(Ветк.), р. Ведрыч, п. пр. Днепра → д. Ведрыч (Реч.), р. Віць, л. пр. Припяти → д. Віць 
(Х.). Обратное явление, когда названия населенных пунктов или других видов онимов 
переносятся на водные объекты, непродуктивно: д. Вішоўня → бол. Вішоўня (вариант 
Вішаўнянскія балоты), д. Тарканы → бол. Тарканы (вариант Тарканоўскае) (К.). 
Отмеченное относится и к микротопонимам: уроч-и Бабровае → оз. Бабровае, Баташы 
→ оз. Баташы (Петр.), Валізоўка → крин. Валізоўка (Е.).

Отдельные наименования в синхронии имеют” скрытую « омонимию. Ее выявить 
возможно только в этимологии, так как на современном этапе онимы или отличаются 
звучанием, или “потеряли” свою пару. Например, название д. Муціжар (К., в древности 
Мутижирь) соотносилось с гидронимом Мутежеръ, левым притоком Турьи в бассейне 
Припяти, зафиксированным П. А. Маштаковым [8, с. 66-67], однако название водного 
объекта не отмечается современными справочниками по топонимии и гидронимии 
в частности, поэтому, предполагаем, что речка исчезла. Процесс расхождения форм 
объясняется территориальными языковыми особенностями.

Рассмотренный материал позволяет сделать вывод о том, что независимо от 
происхождения одноименности в топонимии – это ли результат развития различных 
слов, или употребление одних и тех же единиц для называния различных объектов, 
в том числе и перенесение названий в пределах одной системы или заимствование 
из других – синхронически она представляет собой отличительный род омонимии. 
Специфика топонимической омонимии в широком смысле обусловлена тем, что 
одинаковые по звучанию наименования определяются не истинным отличием семантики 
их первичных мотивирующих основ, а фактической их закрепленностью за различными 
объектами. Проникание заимствованных топонимов в белорусскую топонимическую 
систему может осуществляться и на большом расстоянии, образуя межнациональную 
топонимию. Как видно из примеров, перенос наименований в топонимии происходит 
как между разнообразными видами онимов, составляющими онимическое пространство 
исследованной территории (антропонимами, гидронимами, ойконимами, идеонимами, 
оронимами, хоронимами, этнонимами, микротопонимами), так и внутри отдельных 
классов.

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
Бол. – болото, Браг. – Брагинский район, Б.-К. – Буда-Кошелёвский район, вар. – 

вариант, Ветк. – Ветковский район, г. – город, г.п. – городской посёлок, Гом. – Гомельский 
район, д. – деревня, Е. – Ельский район, жел. ст. –железнодорожная станция, Житк. – 
Житковичский район, К. – Калинковичский район, кан. – канава, Кир-ий Мог. – 
Кировский район Могилёвской области, Клим. Мог. – Климовский район Могилёвской 
области, коп. – копанка, Корм. – Кормянский район, Лельч. – Лельчицкий район, 
Лоеўск. – Лоевский район, Мог-ий Мог. – Могилёвский район Могилёвской области, 
нар. – наречие, Нар. – Наровлянский район, неофиц. – неофиц. название, оз. – озеро, 
офиц. –официальное название, п. – посёлок, Петр. – Петриковский район, р. – река, 
Реч. – Речицкий район, Св. – Светлогорский район, сущ. –существительное, ул. –улица, 
Шкл. Мог. – Шкловский район Могилёвской области.



73

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Беларуская мова: Энцыклапедыя: Бел. Энцыкл. / пад рэд. А.Я.Міхневіча; рэдкал. 

Б.І.Сачанка (гал.рэд.) [і інш.]. – Мн.: БелЭн, 1994.
2. Красней, В.П. Грані слова : Факультатыўны курс “Лексіка і фразеалогія беларускай 

мовы” : Вучэбны дапаможнік для 10 класа / В.П. Красней. 2-е выд., дапрац. – Мн. : 
Народная асвета, 1992. – 175 с.

3. Беленькая, В.Д. Топонимы в составе лексической системы языка / мВ.Д. Беленькая. – 
М.: МГУ, 1969. – 166 с.

4. Беленькая, В.Д. Очерки англоязычной топонимики / В.Д. Беленькая. – М.: Высш. 
школа, 1977. – 227 с.

5. Карпенко, Ю.А. Топонимия Буковины. Дисс. На соискание ученой степени доктора 
филологических наук. – Киев, 1967.

6. Міцкевіч, В.У. Віды тапанімічнай аманіміі ў “Рҍвизіи пущъ и переходов звҍриныхъ 
въ бывшемъ Великомъ княжествҍ Литовскомъ…” / В.У. Міцкевіч // Беларуская 
лінгвістыка / НАН Беларусі, Ін-т мовазнаўства ; рэдкал. : А.І. Падлужны (адк. рэд.) 
[і інш.]. – Мінск, 2003. – Вып. 53. – С. 107 – 112.

7. Супрун, В.И. Ономастическое поле русского языка и его хухожественно-
эстетический потенциал: Монография / В.И. Супрун. – Волгоград: Перемена, 
2000. – 172 с.

8. Казлова, Р.М. Старажытныя айконімы Палесся адантрапонімнага паходжання / Р.М. 
Казлова // Я блізка стаю да народа… Матэрыялы навуковых чытанняў, прысвечаных 
Еўдакіму Раманаву. – Гомель, 1993. – с. 68 – 71.

Богомольникова Н.А., д.ф.н., доц. 
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 ОМОНІМІЧНІ СТОСУНКИ У ВЛАСНИХ НАЙМЕНУВАННЯХ 
(НА ПРИКЛАДІ ТОПОНІМІЇ ГОМЕЛЬЩИНИ) 

У статті досліджується топонімічна омонімія, яка, на відміну від омонімії 
загальних імен, має свою специфіку, характеризується своїми способами, дорогами 
освіти. Визначаються причини її виникнення.

 Ключові слова: топонімія, топонімічна омонімія, міжвидова омонімія, 
внутрішньовидова омонімія, омонімія між онімами і апеллятивами, “прихована” 
омонімія.
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OMONIMIC RELATIONSHIPS IN PERSONAL NAMES
(ON THE EXAMPLE OF TOPOMIMIA OF GOMEL)

The article examines the toponymic homonymy, which, unlike the homonymy of common 
names, has its own specifi cs, characterized by its own ways, ways of formation. The causes of 
its occurrence are determined.

Key words: toponymy, toponymic homonymy, interspecifi c homonymy, intraspecifi c 
homonymy, homonymy between onymes and appeals, “hidden” homonymy.
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ЛИХОРАДКА В МЕДИЦИНСКО-СПРАВОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И 
НАРОДНО-МИФОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАКТОВКЕ

Статья посвящена определению лихорадки в справочной литературе и в народно-
мифологической трактовке. Внимание акцентируется на описании, вредоносной сущ-
ности и местах локализации заболевания. 

Ключевые слова: лихорадка, лечебный заговор, вербальный компонент, акциональ-
ный код, образ, мотив.

Аксиомой является распространенное представление, зародившееся ещё в долето-
писную эпоху, о том, что на ранних этапах развития человек не выделял себя из при-
роды: для него животные, птицы, растения, предметы и стихии – всё, что его окружа-
ло, воспринималось живыми мыслящими существами. Эти воззрения основывались на 
убеждениях, что все в природе, имеет душу и во всем подобно человеку. Антропомор-
физировались в том числе и мифические существа, среди которых не последнее место 
занимали многоликие и вредоносные болезни, приносящие страдания, представляющие 
опасность, нередко смертельную.

Среди повсеместно распространенных заболеваний выделялись лихорадки (трас-
ца, хінця, ліхаманка, варагуша, цётка и др.). И это вполне естественно, если вспомнить, 
что вплоть до 1 в. до н. э. Европа была покрыта безбрежными первозданными леса-
ми и непроходимыми болотами (особенно это касается территории современного рус-
ско-белорусско-украинского Полесья). Разбросанные там и тут расчищенные участки, 
пригодные для обитания человека, представляли собой островки в этом природно-ланд-
шафтном океане, таком благоприятном для возникновения лихорадок. И хотя болезнь 
была широко распространена повсеместно, тем не менее, представления о заболевании 
весьма расплывчаты. Так, П.В.Шейн в «Материалах…» весьма приблизительно описы-
вает: «Трасца или лихорадка, как известно, сопровождается всеми характеристическими 
признаками, отличающими те недуги, которые производятся враждебными духами, все-
лявшимися в человека, именно: дрожью, судорожными движениями и т.п.» [1 (3:275)]. 
Весьма туманные определения (почти идентичные) находим в популярных «Толковых 
словарях» Ушакова и Ожегова: «Лихорадка, и. жен. Болезненное состояние, сопровожда-
ющееся жаром и ознобом. Трястись как в лихорадке» [2; 3]. Мало конкретики добавляют 
и современные энциклопедические издания: «Большой энциклопедический словарь» и 
«Современная энциклопедия», дословно повторяя друг друга, дают следующее толкова-
ние: «Лихорадка, общая реакция организма на болезнетворные воздействия «инфекцию, 
травму и другие». Проявляется повышением температуры тела, изменениями обмена 
веществ, кровообращения и др.» [4]. Не находим мы конкретики и в определении за-
болевания в специальном издании. «Большая медицинская энциклопедия» даёт такое 
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определение: «Лихорадка, сложный комплекс явлений в организме, характеризующийся 
гл. обр. расстройством теплорегуляции и повышением температуры тела» [5]. Стано-
вится понятным, почему «в народной медицине к лихорадкам относят разные болезни 
(сухотку, тиф, малярию и др.), объединяемые общими симптомами (жар, озноб, дрожь, 
бред и т.д.)» [6: 117].

В народной традиции происхождение лихорадки связывалось с происками нечистой 
силы, дьявола. Крестьяне были убеждены, что все болезни находятся в непосредствен-
ном подчинении у дьявола и постоянно пребывают в аду, откуда их повелитель время 
от времени выпускает и насылает на людей или животных. Так, одно из названий ли-
хорадки «ворогуша» четко соотносится с виновником хвори «ворог» – враг – враг рода 
человеческого – дьявол. О связи лихорадок с дьявольскими силами говорит и само на-
звание болезни. Этимология слова, скорее всего, происходит от слияния лихо+рад+ка 
и читается как «лихо радо» или «радо лиху». В любом случае связь с лихой, тёмной, 
злобной силой безусловна.

В представлении народа лихорадки соотносились с женскими демоническими персо-
нажами, связанными с водой: «На чорным моры, на белым камні стаіць каменны стоўб, 
у том стаўбе спасаліся ўгоднікі Божыі – святы Сусой і святы Саксені. Увідзілі яны ў 
чорнам моры вазмушчэнную ваду; з вазмушчэныя вады вышла дванаццаць жон, босыя 
і праставалосыя, беспаясыя» [7: 252, № 861] («Ад хінці, цёткі, варагушы, трасцы»). 
Гипотетически вполне уместно представить подобную картину и на берегах «Мора 
Герадота», занимавшего Полесскую Низменность. К тому же обилие труднопроходимых 
лесных массивов и обилие водных объектов (реки, озёра, болота и др.) – всё это создавало 
благоприятные условия для «процветания» лихорадок. Учитывая, какие мучения 
заболевший испытывал от недуга («народ пасушаці і кроў высысаці» [7: 253, № 863] – 
такой весьма своеобразный смысл своей «миссионерской» деятельности уточняют сами 
лихорадки), можно наверняка говорить о негативном отношении к ним со стороны 
страдающих. И на самом деле, чаще всего лихорадки – это, как правило, отталкивающего 
вида нагие женщины с лохматыми длинными космами волос. Вот штрихи к «портрету» 
лихорадок: «…ізбаў, Госпадзі, ад дванаццаці кумох, ад Ірадзівых дочарэй худых, босыя, 
нагіх» [9: 273, № 1080]; «…шло 70 жэншчін – босых, косых, косматых» [10: 203, № 826] 
и подобными неблаговидными эпитетами сопровождается каждое упоминание о «бабах-
лихорадках». Из приведённых примеров мы можем сделать вывод, что в народной тра-
диции лихорадки представлены вполне антропоморфными существами. В некоторых 
заговорах они даже наделяются собственными именами. Так, все 12 лихорадок поимен-
но названы в заговоре «Ад ліхаманкі» в академическом сборнике: «Сакруці ад раба 
дванаццаць сясцёр ліхарадак: Арыну, Польку, Кацьку, Аўдоццю, Праскоўю, Дамнеку, 
Ампіаду, Хоўру, Марушку, Хрузку, Яўгешку, Фяклушку» [7: 256, № 870], в заговоре «Ад 
хінці» заговаривающий обращается: «Ідальская доч Ганна-Ганнуша…» [9: 276, № 1093]. 

Исходя из отдельных штрихов-деталей, встречающихся в заговорных текстах, гипо-
тетически можно определить существующую, скорее всего в зачаточной и примитивной 
форме, социальную организацию этого довольно многочисленного сообщества (чаще 
всего их насчитывается 12 или 77, но есть упоминание о 13, 70 или о 74 лихорадках). 
Так, в заговоре «Ад хінцухі», записанном в с. Яланы Светлогорского р-на от Шэнца 
Я.Л., 1906 г.р., называется старшая (то ли по возрасту, то ли по положению, имеющая 
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власть над сёстрами): «Хішух – самая старшая. Хішух, Хішух,Хішухі,сунімай сваіх 
хішушак, не пускай іх…», или в заговоре «Ад ліхаманкі» заговаривающий обращается 
к «большай сястры»: «Нагаварылася вада на 12 зор ад 12 вас ліхарадак, ата ўсіх. 
Арына, большая сястра, ты ўпрашывай усіх сваіх сясцёр…» [7: 256, № 870]. Возможно 
соблюдался и определённый порядок в распределении и выполнении работ с учётом 
наиболее благоприятного времени, так сказать, «специализация» лихорадок. В русской 
заговорной традиции «персонификация состояний, вызванные лихорадками, отразились 
в названиях: Тресея, Огнея, Ледея, Гнетея, Гинуша, Глухея, Ломея, Похнея, Желтея, 
Каркуша, Гледея, Невея. По народному убеждению , именно она, Невея, является самой 
страшной и лютой. 

Особо обращает на себя внимание, так сказать, «родовое» имя всех лихорадок – 
Иродовы / идалавы / дочкі цара Ягіпецкага (последние встретились по одному разу). И 
эти прозвища не случайны: ведь сами лихорадки в диалоге со святыми признают свою 
родословную. На вопрос святых «што вы за жоны, якога роду і куды ідзеце?» [7: 252, 
№ 861] «дванаццаць жон» бойко отвечают: «Мы ёсь роду брата цара Ірада, ідзём у мір 
грэшных мучыць», т.е. позиционируют они себя ещё и воительницами, которые идут с 
благородной миссией – бороться с грешными. На самом же деле идут они «мучыць раба 
Божага Івана бальнога». Но дело даже не столько в этом. Царь Ирод для христиан один 
из самых ненавистных библейских персонажей, с именем которого связано в народных 
представлениях всё самое страшное, грешное, сатанинское зло. Из его многочисленных 
преступлений против человечности в заговорной традиции распространён сюжет 
об обезглавливании Иоанна Предтечи. Впервые этот сюжет был опубликован 
В.М.Добровольским в «Смоленском этнографическом сборнике» [11: 172, № 6]. О своём 
родстве с царём Иродом лихорадки говорят, отвечая на вопрос св. Пафнутия «А хто 
гэта ідзе да нас?» Ничуть не смущаясь, что «слава» отца повлечёт негативное к ним 
отношение, полностью уверенные в своей безнаказанности, отвечают: «Мы цара Ірада 
дочкі» и, видимо абсолютно довольные и даже гордые своими деяниями, похваляются: 
«йдзем на ўвесь свет косці знабіць, цела мучыць» [9: 274, № 1085]. Звучит это признание 
в их устах довольно категорично, уверенно, бойко, лаконично с определённой долей то ли 
гордости за свою «работу», то ли бахвальства по причине скудоумия. Одно несомненно – 
так они отвечали много раз. Об этом свидетельствует сама конструкция фразы, 
которая (фраза) в связи с неоднократным произнесением успела приобрести довольно 
привлекательную, «обкатанную», довольно обработанную структуру. Это прежде всего 
синтаксический параллелизм, парная рифма «ламіць-знабіць, разжыгаць-халадаць». 
Но аналогичные рифмованные конструкции широко распространены в украинских и в 
русских, например, «…не береть остру меч, не рубайте нам голову с плеч» (с. Хоробичи 
Городн. р-на Черниговской обл.), или записанный в с. Бересты Дубровицкого р-на 
Ровенской обл. «…е у вас сёмдесят симь, / Забирай мою зовсим, / А кому недостатка / 
Забирайте мои тратки» Довольно часто рифмованные тексты встречаются и в русских 
заговорах, например, «Плыви, раче, водою, бери трясицы за собою» [12: 333] или «Здесь 
вам (лихорадки – С.В.) не житьё, не жилище, не прохладище; ступайте вы в болота…там 
для вас кровати поставлены тесовые, перины пуховые … там будет вам житьё, жилище, 
прохладище» [12: 333]. 
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Таким образом, достаточно обширный материал медицинских и справочных 
источников в сопоставлении с текстами заговоров позволил наглядно продемонстрировать 
различие трактовки распространённой на территории белорусского и украинского 
Полесья болезни, что являлось целью нашей статьи.
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ЛИХОМАНКА В МЕДИЧНО-ДОВІДКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ І НАРОДНО-
МІФОЛОГІЧНІ ТРАКТУВАННЯ

Стаття присвячена визначенню лихоманки в довідковій літературі і в народно-
міфологічному трактуванні. Увага акцентується на описі, шкідливій сутності і місцях 
локалізації захворювання.
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FEVER IN MEDICAL-REFERENCE AND FOLK-MYTHOLOGICAL 
TREATMENT

The article is devoted to the analysis of the defi nition of fever in the reference literature 
and in the folk-mythological interpretation. Attention is focused on the description, the harmful 
nature and localization of the disease.
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МНОГОЗНАЧНОСТЬ ТРАКТОВОК ЯДЕРНЫХ АНТРОПОНИМОВ
В ПЬЕСАХ АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА АРБУЗОВА

В статье исследуются литературные имена собственные, используемые А.Н. Ар-
бузовым в пьесах «Сказки старого Арбата» и «Выбор». Раскрытие роли поэтонимов в 
создании художественного образа и воплощении авторского замысла представляется 
особенно актуальным в связи с неизученностью ономастикона произведений современ-
ной русской драматургии. Обращение к ономастическому материалу позволяет рас-
крыть информационный потенциал имени в современной драме. В пьесах А.Н. Арбузова 
ядерные антропонимы семантически значимы и многопланово раскрывают созданный 
автором художественный образ. Фактически все номинации косвенно характеризуют 
тот или иной персонаж, отражая разные аспекты творческого замысла писателя. Ма-
териалы данной статьи имеют прикладной характер и могут использоваться в прак-
тике преподавателей вузов, учителей-словесников.

Ключевые слова: антропоним, драматургия, художественный текст, художе-
ственный образ.
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Исследование семантики и функционирования используемых в художественном тек-
сте имен собственных – важный компонент всестороннего и полного анализа языка лите-
ратурных произведений. Информация и эмоция, содержательность собственного имени 
и его эстетика присущи и творчеству известного драматурга второй половины ΧΧ века 
А.Н. Арбузова. Литературные антропонимы действуют в драматургии автора на первом 
плане. Это связано с тем, что имя и созданный образ идут параллельно, дополняя и уточ-
няя друг друга. Цель – образ, но его знак – имя, вбирая в себя черты образа, одновре-
менно содействует его созданию. При этом, чем меньше писательского текста отводится 
образу, тем большую роль в его создании играет имя [см. об этом подробнее: 1, 6].

Основным направлением нашего исследования является установление многоплано-
вости семантической и функциональной специфики имен главных персонажей в дра-
матургических произведениях А. Н.Арбузова, выявление и описание контекстуальных 
и интертекстуальных связей литературных антропонимов. Действительно, имя соб-
ственное в драматургическом творении, где у писателя нет широких возможностей для 
характеристики персонажа, может иметь очень большой информационный потенциал, 
в том числе и подводящий читателя к раскрытию и осмыслению образа произведения, 
авторского замысла, темы, идеи и проч. Ономастическое пространство пьес А. Н. Арбу-
зова, которые занимают значимое место в русской литературе второй половины XX века, 
также остается неизученным. 

Объектом нашего исследования стали ядерные номинации центральных персонажей 
комедии А. Н. Арбузова «Сказки старого Арбата» и пьесы «Выбор». Имена собственные 
в этих текстах значимы и обладают достаточно высокой степенью семантической актив-
ности, что, на наш взгляд, в немалой мере обусловлено самим жанром произведений, а 
также временем их создания. Действие в пьесе «Сказки старого Арбата» происходит в 
шестидесятые годы прошлого века в Москве. Именно в этот период активно развивается 
такая область исследований, стоящая на стыке литературоведения и языкознания, как 
ономапоэтика, что, безусловно, способствует привлечению внимания литераторов к про-
блеме осмысленного выбора значимого имени для создаваемых ими художественных об-
разов. На первый взгляд, самые обычные реалистические номинации (фамилии, личные 
имена, отчества) содержат в себе многофункциональный подтекст, имеют массу тракто-
вок. Одно имя может вызвать в сознании читателя или зрителя целый ряд ассоциаций, 
связанных, например, как с родом деятельности человека, его профессией, занятием, 
способностями, так и с особенностями его характера, личностными чертами, манерой 
поведения, авторским замыслом, идеей произведения и проч. 

Внутренняя форма ядерных антропонимов в пьесе эстетически значима и функцио-
нально нагружена. Так, достаточно прозрачная фамилия главного героя, кукольных дел 
мастера, Федора Кузьмича Балясникова, который живет в тихом арбатском переулке, 
многопланово косвенно характеризует персонаж. Расшифровка этой фамилии может 
иметь множество трактовок: во-первых, Балясников – от слова балясник, которое ранее 
имело значение «токарь, промышляющий точением балясин» [2, с. 44], данная фами-
лия также созвучна со словом балясина, что значит «точеный, обычно фигурный стол-
бик перил, ограды и т.п.» [3, с. 59]. Балясины – это настоящее произведение искусства, 
которые несут на себе основной груз по украшению и приданию яркости, индивиду-
альности, неповторимости лестницы. Благодаря балясинам, лестница приобретает свой 
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собственный стиль. Безусловно, что вырезать такие фигурные столбики могли только 
настоящие умельцы, мастера своего дела, каким и является Фёдор Кузьмич Балясников. 
Сам о себе персонаж говорит так: «Вот я знаю твердо – лучше кукол, чем у Балясникова, 
нет» [4, с. 33]. Из пьесы мы узнаём, что мастер работает над созданием кукол для теа-
тра к постановке «Прекрасная Елена». Окружающие просто в восторге от его творений. 
Сочетая подобные ассоциации с художественным контекстом, как нам представляется, 
А. Арбузов подчёркивает мастерство, профессионализм, оригинальность, нерастрачен-
ный талант пожилого художника. Директор кукольного театра так отзывается об искусно 
сделанных творениях мастера: «Они превосходны! Как только я их увидел, все другие 
кандидаты отпали сразу же. <…> Ты превзошел сам себя, Федор. <…> Завтра утром 
я жду тебя в театре. Еще раз поздравляю. Ты неисчерпаем» [4, с. 56]. 

Во-вторых, фамилия героя Балясников, исходя из художественного контекста ко-
медии, соотносится также и с лексемой балясник в ином значении «прост. Шутник, 
весёлый рассказчик» [3, с. 59], с глаголом балясничать – «прост. Говорить, расска-
зывать что-либо забавное или весёлое, пустословить» [3, с. 59], а также с широко 
известным фразеологизмом «точить лясы (балясы)», что значит «болтать пустяки, 
заниматься несерьезным, беспредметным разговором»[3, с. 56]; «прост. Заниматься 
пустой болтовнёй, пустословить» [5, с. 479], «шутить, галить, смеяться, забавно 
беседовать» « [2, с. 44]. Выражение идет от несложной старинной работы – изготов-
ления балясин (ср. лясы – предположительно то же, что и балясины, балясы – «лясы, 
белентрясы, балы, шутки, весёлые росказни» [2, с. 44]. Балясником назывался «шут-
ник, рассказчик, остряк, проказник, лясник, балагур, балызник» [2, с. 44]. Балясное 
ремесло считалось веселым и легким, не требующим особой сосредоточенности и да-
ющим мастеру возможность петь, шутить, болтать с окружающими. Балясники были 
весёлыми говорунами: пели, вели бойкий шутливый разговор. В комедии Фёдор Кузьмич 
Балясников очень общительный, компанейский, обладающий чувством юмора человек, 
который любит шутки и розыгрыши. Вот диалоги из пьесы, отражающие внутренний 
нрав, ироническую манеру общения, а также весьма коммуникабельный характер персо-
нажа: «БАЛЯСНИКОВ (в трубку). Ирина Федоровна? Говорит Эразм Роттердамский. 
Женский голос: «Это ты, папа?» Повторяю – на проводе Роттердамский. <….> Жен-
ский голос: «Ну, папа, не валяй дурака – я же узнала твой голос». Повторяю, у аппарата 
Роттердамский…<….>Товарищ Бурков? (Басом.) Говорит Симона Синьоре. Немедлен-
но верните взятую вами сотню у симпатяги Балясникова.. <….>. не то мой Ив надерет 
вам уши. Фройндшафт! (Вешает трубку.)» [4, с. 8]. А вот что говорит о Балясникове 
его сын: «КУЗЬМА. А вчера получаю телеграфный перевод… <…>Я, закономерно, ин-
тересуюсь, кто же отправитель, читаю обратный адрес… «Серебряный бор. Робинзон 
Крузо»! (Христофору)» [4, с. 13]. Или показателен такой диалог отца с сыном: «КУЗЬ-
МА. <….> Всю жизнь ты прожил, насмешничая и потешаясь над людьми, которые 
тебя окружали. Что значат все твои звонки, выдумки, розыгрыши? <….>И почему, 
черт возьми, ты добиваешься общения с людьми, которых ты сам когда-то оставил, 
<….> их доводил ты – своим невниманием, легкомыслием, шутовством…» [4, с. 14].

Сын Фёдора Балясникова, студент Кузьма Балясников, во всем внешне напоми-
нает отца. Из контекста пьесы мы узнаем о том, что Кузьма весьма недоволен своим 
именем. Во время ссоры с отцом он яростно замечает: «Только одним обязан я этому 
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человеку – он убедил маму назвать меня Кузьмой, повергнув этим в изумление всех моих 
будущих знакомых» [4, с. 14]. Называя сына «жалким подражателем», Балясников, 
негодуя, замечает: «Стыдись! Я назвал тебя Кузьмой в честь твоего деда Кузьмы Ба-
лясникова, величайшего в Подмосковье мастера дудок и свирелей!» [4, c. 14–15]. Таким 
образом, автор пьесы ещё раз подчёркивает значимость фамилии Балясников, которая 
указывает на принадлежность целого рода к искусным мастерам, т. е младший Балясни-
ков – никто иной, как тоже талантливый художник и умелец.

Несмотря на постоянное соперничество обоих мастеров, эти два человека абсолютно 
похожи как внешне, так и внутренне, и поэтому в конце пьесы соперничество счастли-
вых кукольников переходит в сотрудничество. «Мне пришла в голову чудесная мысль, – 
говорит Фёдор Балясников сыну, – Кузнец, давай-ка над «Еленой» работать вместе» 
[4, с. 64]. Варианты имени, использованные А. Арбузовым в пьесе, Кузнец, Кузя, Куз-
нечик ассоциируются с лексемой кузнец и фраземой человек кузнец своего счастья, 
т.е. каждый человек — хозяин своей судьбы. Слово кузнец имеет ряд значений: это и 
мастер, занимающийся обработкой металла; и мифологический персонаж, наделённый 
сверхъестественной созидательной силой, связанной с огнём. Кузнец не ограничен в сво-
ей деятельности рамками обычного кузнечного ремесла и часто выступает как «боже-
ственный мастер» вообще, создающий самые разные предметы, включая и целую модель 
мира. В этой связи немаловажно и происхождение имени Кузьма – «из греческого слова 
Kosma < kosmos мир, порядок, мироздание, перен. украшение, краса, честь» [6, с. 484]. 
Сам герой комедии стремится к совершенству, к красоте, к созиданию и порядку. Однако 
антропоним «Кузьма, имя Козьма, в поговорках означает бедного, горького. Кузьма 
бесталанная голова. Горькому кузеньке горькая долюшка. Кузенька сиротинушка» [7, 
с. 212]. Возможно, отсюда и созданный А.Н. Арбузовым характер героя пьесы, который 
всем своим видом старается демонстрировать то, что он несчастен, обделен, обижен, 
обойден. Кузьма постоянно жалуется на жизнь, считая причиной своих несчастий соб-
ственного отца, с которым у них на протяжении всей комедии развивается конфликт, 
бушуют противоречия, кипят страсти как бытового, рабочего, творческого, так и любов-
ного характера. 

Главного героя пьесы А.Н. Арбузова «Выбор» зовут Николай Андреевич Двойни-
ков. Этот молодой учёный опубликовал работу и сразу же получил известность, при-
знание в научной среде. Избранная драматургом для называния персонажа фамилия ге-
роя драмы «Выбор» Двойников заключает в себе идеологический подтекст, который 
несёт уже само название драмы. Слово выбор в значении «то, что избрано из числа 
других» (ср. выражение «предоставлять на выбор», что значит предоставлять одно из 
двух, колебаться между двумя альтернативами), «взять, отобрать, определить для себя 
нужное, предпочитаемое», «о том, кто (или что) выбран (выбрано)», т.е. есть «возмож-
ность выбрать по своему вкусу, усмотрению» [8, с. 109], предполагает определённую 
вероятность вариантов, двойственность, неоднозначность, что, собственно, и подчерки-
вается авторским предпочтением номинации. После всеобщего признания герою пред-
стоит сделать непростой выбор, где ему работать дальше: там, где учёного, по словам 
его друзей, ожидают «процветание и благоденствие» [4, с. 70] – это институт академика 
Варда, но, скорее всего, здесь не будет возможности заниматься тем, что он уже начал и 
составляет основу, смысл жизни героя пьесы, или же отказатьcя от такого заманчивого 
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предложения и выбрать иной, более тернистый путь – переехать из Москвы в Лифари 
под начало академика Сергачёва, «учреждение беспокойное» и «обречь себя на сложную, 
неспокойную жизнь» [4, с. 77–78]. 

Композиция драмы «Выбор» весьма своеобразна. Пьеса состоит из двух частей, при-
чем вторая часть не является традиционным логическим продолжением первой. Напро-
тив, каждая из частей представляет собой самостоятельное действие и обрисовывает 
свершившиеся жизненные события после однажды сделанного Двойниковым выбора. 
Данный оним отчетливо ассоциируется в читательском сознании со словом двойник – 
«человек, имеющий полное сходство с другим человеком или очень похожий на другого 
внешне или внутренне» [3, с. 369]. С началом второго действия создается впечатление, 
что перед нами один и тот же человек, или, по крайней мере, очень похожий на дей-
ствующего персонажа из первой части. Но в процессе развертывания сюжета становит-
ся ясно, что это просто его двойник, имеющий сходство внешнее, но совершенно иной 
духовный мир, систему идей, взглядов и ценностей. Антропоним Двойников созвучен 
также и с лексемой двойной – «состоящий из двух однородных частей, предметов, а 
также осуществляющийся два раза, связанный дважды или существующий в двух ви-
дах» [8, с. 153], что вполне соотносится с задуманной А. Н. Арбузовым композицией 
пьесы. Однажды сделанный Двойниковым выбор повлияет не только на жизнь, интере-
сы и устремления самого героя пьесы, но и судьбы других персонажей произведения. В 
зависимости от выбора своего жизненного пути по-разному будет трактоваться и фами-
лия центрального персонажа Двойников, поскольку происходящие в пьесе события, их 
оценка, способствуют возникновению в сознании читателей или зрителей разнообраз-
ных ассоциации, связанных с контекстом произведения, описанными в нем поступками 
и действиями героя драмы. 

Так, из первой части мы узнаем, что Николай Андреевич шесть лет назад поступил 
так: «Просто я сделал выбор. <…> и отказал Варду. А на следующее утро сел в автобус 
и поехал сюда – в Лифари, <…> приехал к Сергачёву. Все остальное случилось само 
собой» [4, c. 86]. Перед нами предстает Николай Андреевич Двойников по-прежнему 
добрый, веселый, открытый, увлечённый наукой человек. Он живет на даче в Лифарях, в 
«простеньком бревенчатом доме» [4, с. 85] с открытой верандой и прилегающим к нему 
садом, женат на любимой женщине, такой же умной, талантливой, увлечённой своей 
работой, как и сам Двойников, Жанне Владимировне Суворовой. Они бесконечно счаст-
ливы, ждут ребенка. Николай Андреевич совершенно не обращает внимания на какие-то 
бытовые мелочи, мало интересует учёного и материальное благополучие. Его друг Гри-
ша говорит о нём следующее: «Но ты велик. Превзошел все мыслимое. Гигантским обра-
зом превзошел» [4, с. 86]. Учёный счастлив: «Мне повезло, я выбрал Лифари…» [4, с. 87]. 

Вторая часть драмы описывает события, произошедшие с персонажем, который 
шесть лет назад сделал иной выбор и принял предложение Варда. «Помнишь – позвонил 
телефон, я взял трубку и объявил Варду, что принял его предложение» [4, с. 107]. Во вто-
рой части пьесы у Двойникова дача под Москвой, «<…> недавно отремонтирована – 
на всем следы видимого достатка» [4, с. 106]. Он женат на достаточно ограниченной 
простой женщине Ларушке. Николай равнодушен к жене. Все стремления и интересы 
Двойникова подчинены воплощению своих мещанских замыслов. Так перед нами пред-
стает иной Николай Андреевич Двойников, которого на тот момент волнует только одна 
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цель – выбить три путевки вокруг Европы. Его более заботят личное благополучие, ком-
форт, нежели работа или научные изыскания. Бывший друг и соратник Ипполит отзыва-
ется о персонаже следующим образом: «<…> Ты тратишь себя по пустякам и преуспел 
главным образом в жизни, а не в работе. <…> Пройдет несколько лет, ты преуспеешь 
до предела, и на тебе можно будет поставить крест» [4, с. 116]. Между тем Двойни-
ков начинает спорить, лицемерно оправдывая себя, якобы все, чего он достиг, только для 
блага его будущей высокой цели: «Мне были нужны устойчивые позиции… Я потратил 
на это годы, и вот – они есть у меня! Теперь я смело могу продолжить свою работу» 
[4, с. 116]. Ипполит обращается за помощью к Двойникову, однако тот, пообещав позво-
нить, поддержать и высказать свое мнение руководству о работе в Лифарях, лицемерно 
уходит от разговора, даже когда сам Муратов перезвонил ему, чтобы посоветоваться о 
делах в институте. Данный поступок свидетельствует о том, что Николай Двойников – 
человек неискренний, двуличный, который ведет двойную игру. В данном контексте фа-
милия героя пьесы Двойников производит целый комплекс ассоциаций. Имя созвучно 
с лексемой двойной в значении «двойственный, двуличный», (ср. выражения двойная 
игра (одновременная тайная служба враждебным сторонам) или человек с двойным 
дном (двойственный, двуличный человек) [8, с. 153]; со словом двойственный – «такой, 
который содержит в себе два различных качества часто противоречащих друг другу; 
противоречивый», «двуличный» [3, с. 370]. Персонажа пьесы А.Н. Арбузова «Выбор» 
можно назвать неким двуликим Янусом, что в переносном значении имеет семантику 
«лицемерный, двуличный человек [по имени древнеримского бога Януса, изображавше-
гося с двумя разными лицами, обращёнными в противоположные стороны]» [8, с. 154].

Таким образом, мотивация антропонимов постепенно развертывается в драматиче-
ских произведениях А.Н. Арбузова и ярко раскрывается по мере прочтения художествен-
ного текста. Избрание художником слова весьма многофункциональных имен собствен-
ных содействует раскрытию темы и идеи произведения, а также реализации авторского 
замысла. Данные номинации отчетливо демонстрируют, что каждое имя в художествен-
ном контексте может быть полифункциональным и «прочтение» поэтонима персонажа 
обусловливает его взаимосвязь с самим произведением, в рамках системы которого те 
активно функционируют. Один и тот же ядерный антропоним может с разных сторон 
раскрывать образ, способен вызвать в сознании читателя или зрителя многочисленные 
ассоциации не только связанные с семантикой апеллятива, существующего в современ-
ном русском языке, но и в том числе, исторического, культурологического и мифоло-
гического плана. Антропонимы А.Н. Арбузова предельно многослойны, их подтекст 
максимально широк и разнообразен, вмещает в себя образ целиком с его внутренними 
противоречиями, личностными качествами и идейной концепцией, созданными худож-
ником слова.
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БАГАТОЗНАЧНІСТЬ ТРАКТУВАНЬ ЯДЕРНИХ АНТРОПОНІМІВ У П'ЄСАХ 
ОЛЕКСІЯ МИКОЛАЙОВИЧА АРБУЗОВА  

У статті досліджуються літературні імена власні, використані А.М. Арбузовим 
у п’єсах «Казки старого Арбату» і «Вибір». Розкриття ролі поетонімів у створенні 
художнього образу і втіленні авторського задуму видається особливо актуальним у 
зв’язку з невивченістю ономастикону творів сучасної російської драматургії. Звернен-
ня до ономастического матеріалу дозволяє розкрити інформаційний потенціал імені в 
сучасній драмі. У п’єсах А.Н. Арбузова ядерні антропоніми семантично вагомі і багато-
планово розкривають створений автором художній образ. Фактично всі номінації по-
бічно характеризують той чи інший персонаж, відображаючи різні аспекти творчого 
задуму письменника. Матеріали даної статті мають прикладний характер і можуть 
використовуватися в практиці викладачів-вишів, учителів-словесників.

Ключові слова: антропонім, драматургія, художній текст, художній образ.
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MULTI-SIGNIFICANCE OF NUCLEAR ANTHROPONYM TREATMENTS 
IN THE PLAYS BY ALEXEY NIKOLAEVICH ARBUZOV 

The article examines literary proper names used by A.N. Arbuzov in the plays “Tales of the 
Old Arbat” and “The choice”. The disclosure of poetonim’s role in the creation of an artistic 
image and the embodiment of the author’s intention is particularly relevant in connection with 
the unexplored onomasticon works of contemporary Russian drama. Appeal to the onomastic 
material allows you to reveal the information potential of the name in modern drama. In the 
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plays of A.N. Arbuzov’s nuclear anthroponyms are semantically meaningful and multifaceted 
reveal the author created an artistic image. In fact, all the nomination indirectly characterize 
a particular character, refl ecting various aspects of the creative intention of the writer. The 
contents of this article are applied in nature and can be used in the practice of teachers of 
universities, teachers-language and literature.

Key words: рroper name, dramatic art, artistic text, artistic image. 
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С КОМПОНЕНТАМИ-МЕТЕОНИМАМИ 
В БЕЛОРУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ

Статья посвящена исследованию фразеологизмов белорусского литературного 
языка с компонентами-метеонимами, которые образно характеризуют человека и опи-
сывают различные аспекты человеческой жизнедеятельности.

Ключевые слова: фразеологизм, метеоним, лексема, метафорический перенос.

Лингвокультурологический подход к изучению языка и его единиц опирается на 
идею аккумулятивной функции языка, благодаря которой в нём отражается, сохраняется 
и передаётся во времени и постранстве опыт народа, его мироощущение. Среди 
всех языковых единиц особое место занимают фразеологизмы, которые являются, 
как подчёркивает В.А. Маслова, “душой каждого национального языка, в которой 
выражаецца дух и особенность нации” [1: 82].

Фразеологизмы всегда служили средством специфики культурного восприятия окру-
жающего мира. В них присутствует народная мудрость и быт, что позволяет лучше по-
знать ту или другую культуру. Таким образом, интерес к фразеологическому составу 
языка, как к отражению национального самосознания лингвокультурных общностей, 
проявляющийся сегодня в лингвистической науке, свидетельствует об актуальности рас-
сматриваемой в рамках данной статьи проблематики. 

Объектом нашего исследования стали фразеологические единицы с компонентами-
метеонимами ветер, лёд, снег, дождь, туман в белорусском литературном языке.

Под метеонимами понимаются лексические единицы, обозначающие состояние и 
изменения погоды и её элементов - температуры, влажности, давления, электрического 
состояния, атмосферы, облачности, осадков, солнечного сияния, ветра и др. 

Погода как важное природное явление оказывает влияние почти на все сферы жиз-
недеятельности человека, что фиксируется в языке, в частности в его фразеологии. 
Фразеологические единицы хранят и транслируют из поколения в поколение знания об 
обыденных представлениях о мире. По мнению В.А.Масловой, «культурная информация 
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хранится во внутренней форме фразеологических единиц, которая, являясь образным 
представлением о мире, придает фразеологизму культурно-национальный колорит» [1: 
82]. В связи с этим фразеология как фрагмент языковой картины мира выражает матери-
альную и духовную культуру народа.

Фразеологизмы с компонентом-метеонимом передают знания не столько о погодных 
явлениях, сколько о различных аспектах человеческой жизнедеятельности.

Наибольшее количество фразеологизмов в белорусском языке было выявлено с ме-
теонимом ветер. Лексема вецер в Толковом словаре имеет значение ‘движение воздуха 
в горизонтальном направлении’ [2: 111]. Такие свойства ветра, как непостоянство, бы-
строта перемещения, внезапность, нахождение во многих местах одновременно, внезап-
ное появление или исчезновение, переносятся на человека, что кодируется во фразео-
логических единицах вецер у галаве гуляе, з ветрам у галаве, як у полі вецер, падбіты 
ветрам, гуляй-вецер, на узвей вецер ‘хто-небудзь вельмі легкадумны, несур’ёзны, пусты 
чалавек’; куды вецер дзьме ‘без цвёрдых перакананняў і прынцыпаў’; на вецер ‘дарэмна, 
упустую’; вецер гуляе ў кішэнях ‘у каго-небудзь няма грошай’; лаві вецер (ветру) у полі 
‘назад не вернеш, не знойдзеш’; з ветрыкам (з вецярком) ‘ на вялікай хуткасці’.

В белорусской фразеологии встречается также большое количество фразеоло-
гизмов с метеонимом лёд. Согласно Толковому словарю, лексема лёд имеет значение 
‘замёрзшая и затвердевшая вода’ [2: 317]. С компонентом-метеонимом лёд зафиксирова-
ны следующие фразеологизмы: на вуснах (на губах) мёд, а на (у) сэрцы лёд ‘хто-небудзь 
знешне ветлівы, далікатны, а спадцішка прычыняе шкоду, непрыемнасці’; лёд крануўся 
‘пачатак чаму-небудзь зроблены’; лёд паламаны (разбіты) ‘адносіны паміж кім-небудзь 
палепшыліся, перашкоды ліквідаваны’; лёд растае (раставаў) ‘знікае пачуццё чаго-
небудзь (недаверу, непаразумення, адчужанасці і пад.’; растапіць лёд ‘ліквідаваць 
нацягнутасць у адносінах паміж кім-небудзь; разбіць лёд ‘ліквідаваць нацягнутасць 
у адносінах паміж кім-небудзь’; біцца як рыба аб лёд ‘без выніку і плёну намагацца, 
старацца, шукаючы выйсце з бядоты’; як лёд ‘нешта халоднае; хтосьці ніяк не рэагуе’, 
раўнадушны’.

Фразеологизм на вуснах (на губах) мёд, а на (у) сэрцы лёд является общим для 
белорусского и польского языков, построен на основе антитезы и характеризует внешне 
приветливого, тактичного человека, который исподтишка причиняет вред и неприятности 
другим.

Фразеологические единицы лёд крануўся; лёд паламаны (разбіты); лёд растае 
(раставаў); растапіць лёд; разбіць лёд возникли на основе метафорического переноса. 
Так, фразеологизм лёд крануўся с такой же образностью и значением зафиксирован 
также в русском (лёд тронулся), польском (lody ruszyly) и украинском (лід пішов) языках, 
имеет прозрачную внутреннюю форму и возник на основе фразеологизма лёд паламаны 
(разбіты), который в свою очередь является калькой из французского языка (la glace est 
rompue).

В основе фразеологизма біцца як рыба аб лёд лежит образное сравнение человека 
с рыбой, только что пойманной и выброшенной на лёд, которая изо всех сил бьётся, 
пытаясь добрацца до воды. Структуру сравнительного оборота имеет и фразеологизм як 
лёд, в основе которого лежит такое качество, как холодность.
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Лексема снег служит для обозначения «атмосферных осадков в виде белых хлопьев, 
представляющих собой кристалики льда” [2: 612].

С компонентом-метеонимом снег в белорусском языке выявлено 5 фразеологизмов: 
зімой снегу (лёду) не выпрасіш(не дастанеш); снегу леташняга не дапросішся; леташні 
снег ‘тое, што беззваротна мінула і нічога не варта’; патрэбны (трэба) як леташні снег 
‘зусім не, ніколькі не (патрэбны, трэба)’; як (нібы) снег на галаву ‘зусім нечакана для 
каго-небудзь (з’яўляцца, прыходзіць, прыязджаць і пад.); пра раптоўнае з’яўленне каго-
небудзь’.

Фразеологизмы зімой снегу (лёду) не выпрасіш(не дастанеш) і снегу леташняга не 
дапросішся являются синонимичными, имеют структуру односоставного обобщённо-
личного предложения и характеризуют такую отрицательную черту человека, как 
жадность.

Во фразеологических единицах патрэбны (трэба) як леташні снег и леташні снег 
нашло отражение такое качество, как бесполезность, ненужность, которое ассоциируется 
с ненадобностью прошлогоднего снега.

Первый снег обычно выпадает неожиданно, когда его никто не ждёт, что и нашло 
отражение в интерпретации значения фразеологизма як снег на галаву ‘неожиданно 
появляться, приходить, приезжать’.

Лексема дождь в свободном употреблении имеет значение ‘атмосферные осадки в 
виде капель воды, которые падают из туч’ [2: 181].

С компонентом дождь в белорусском языке функционируют только 4 фразеологизма: 
як грыбы пасля дажджу ‘вельмі хутка і ў вялікай колькасці’; дождж за карак (за шыю) 
не лье (не капае) ‘няма прычын спяшацца’; залаты дождж ‘вялікія грашовыя сумы, 
прыбыткі’; пасля дожджыку (дожджычку) у чацвер ‘невядома калі, ніколі’.

Фразеологизм як грыбы пасля дажджу имеет структуру сравнительного оборота и 
связан с таким природным явлением, как рост грибов в лесу в большом количестве имен-
но после того, как пройдёт дождь.

Калькой из русского языка является фразеологизм пасля дожджыку (дожджычку) у 
чацвер (рус. после дождика в четверг)‘ невядома калі, ніколі’, происхождение которого 
связано с почитанием древними славянами бога грома и молнии Перуна, днём которого 
был четверг.

Фразеологизм залаты дождж ‘вялікія грашовыя сумы, прыбыткі’ происходит 
из греческой мифологии. Согласно мифу, жрец-пророк предсказал аргосскому царю 
Акрисию, что у его дочери Данаи родится мальчик, который уничтожит своего деда-
царя. Акрисий приказал держать свою дочь под землёй. Но, очарованный её красотой, 
верховный бог Зевс проник в подземелье в виде золотого дождя и оплодотворил Данаю.

Лексема туман употребляется для обозначения ‘непрозрачного состояния воздуха в 
нижних слоях атмосферы вследствие скопления в нём водяных паров’ [2: 667]. Может 
употребляться также как символ чего-то неясного, запутанного, непонятного.

С компонентом-метеонимом туман в белорусском языке зафиксированы 
фразеологизмы пускаць туман у вочы ‘выхваляючыся, падманваць каго-небудзь, 
ствараць падманлівае ўражанне пра сябе’; пусканне туману ‘стварэнне падманлівага 
ўражання пра сябе з выхвальваннем і паказам чаго-небудзь з лепшага боку’; як у тумане 
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1) ‘не зусім выразна, цьмяна (помніць, бачыць і пад.); 2) у стане глыбокай задуменнасці; 
ружовы туман ‘стан таталітарна-савецкага ўспрымання рэчаіснасці’. 

Как известно, в тумане всегда плохая видимость. Поэтому во фразеологических 
единицах это природное явление используется для символического обозначения чего-
то неясного, запутанного, непонятного. Туман выступает также препятствием при 
получении и осмыслении информации. Фразеологические единицы, компонентами 
которых являются названия природных осадков, отражают различные представления о 
человеке и условиях его жизни. Нами было выявлено несколько семантических групп 
таких фразеологизмов.

1.Фразеологизмы, которые характеризуют самого человека.
а) жадного: зімой снегу (лёду) не выпрасіш(не дастанеш); снегу леташняга не 

дапросішся ‘хто-небудзь страшэнна скупы’; 
б) двуличного: на вуснах (на губах) мёд, а на (у) сэрцы лёд ‘хто-небудзь знешне 

ветлівы, далікатны, а спадцішка прычынае шкоду, непрыемнасці’:
в) ветренного, несерьёзного: вецер у галаве гуляе, з ветрам у галаве, як у полі вецер, 

падбіты ветрам, гуляй-вецер, узвей-вецер ‘хто-небудзь вельмі легкадумны, несур’ёзны, 
пусты чалавек’;

г) слабого, бессильного: ад (з) ветру валіцца (паваліцца); хістаецца ад ветру ‘ вельмі 
слабы, знясілены’.

2. Фразеологизмы, которые характеризуют жизненные условия человека.
К данной группе относятся фразеологизмы, которые подчёркивают тяжёлую жизнь 

человека, его бедность: біцца як рыба аб лёд ‘без выніку і плёну намагацца, старацца, 
шукаючы выйсце з бядоты’; раса вочы выядае ‘хто-небудзь не шчаслівы, жыве ў горы, 
нядолі’; вецер гуляе ў кішэнях ‘у каго-небудзь няма грошай’.

3. Фразеологизмы, которые характеризуют отношения между людьми.
Данную группу составляют фразеологизмы лёд крануўся ‘пачатак чаму-небудзь 

зроблены’; лёд паламаны (разбіты) ‘адносіны паміж кім-небудзь палепшыліся, 
перашкоды ліквідаваны’; лёд растае (раставаў) ‘знікае пачуццё чаго-небудзь (недаверу, 
непаразумення, адчужанасці і пад.’; растапіць лёд ‘ліквідаваць нацягнутасць у адносінах 
паміж кім-небудзь; разбіць лёд ‘ліквідаваць нацягнутасць у адносінах паміж кім-небудзь’; 
патрэбны (трэба) як леташні снег ‘зусім не, ніколькі не (патрэбны, трэба)’.

4. Фразеологизмы, которые обозначают состояние человека.
К данной группе относится фразеологизм як у тумане 1) ‘не зусім выразна, цьмяна 

(помніць, бачыць і пад.); 2) у стане глыбокай задуменнасці’.
Как показывает анализ фактического материала, в основе большинства фразеологизмов 

с компанентами-метеонимами лежит метафорическое переосмысление, которое 
возникает на основе ассоциативно-образного мышления. Наиболее распространёнными 
схемами метафорического переноса, выявленного при анализе фразеологизмов, являются 
следующие: физический мир – человек (его внешность, поведение); физический мир – 
психический мир (личностные качества человека, его поведение); физический мир – 
социальный мир (положение в обществе, материальное положение).

Таким образом, в белорусском языке фразеологические единицы, которые содержат 
компоненты-метеонимы вецер, снег, лёд, дождь, туман, образно характеризуют человека, 
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его характер, эмоциональное состояние, поведение, жизненные условия и сохраняют в 
себе культурную информацию о духовно-историческом опыте народа.
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Стаття присвячена дослідженню фразеологізмів білоруської літературної мови 
з компонентами-метеонімами, які образно характеризують людину і описують різні 
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Ключові слова: фразеологізм, метеонім, лексема, метафоричний перенос.

Poplavnaya, L.V. Ph.D., assoc. prof
F. Skorina state university, Gomel, Belarus

PHRASEOLOGICAL UNITS WITH METONIC COMPONENTS IN THE 
BELARUS LITERARY LANGUAGE

The article is devoted to the study of phraseological units of the Belarusian literary 
language with meteonym components, which fi guratively characterize a person and describe 
various aspects of human activity.
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КОНЦЕПЦІЯ ЕКОФЕМІНІЗМУ В АРХІТЕКТОНІЦІ РОМАНУ 
ДЖ.Р.Р. МАРТІНА «ГРА ПРЕСТОЛІВ»

У статті досліджується жіноча суб’єктивність у проблемному полі екофемі-
нізму та її реалізація у архітектоніці роману Дж. Р. Р. Мартіна «Гра престолів» за 
циклом «Пісня льоду і полум’я». Європейський архетип жінки, що експлуатується за-
хідною класичною літературою, аналізується у порівнянні із традицією трактування 
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«фемінності» у англійському чоловічому тексті. Обґрунтовується авторська концепція 
«фемінізму» Дж. Мартіна та доводиться його новаторство у зображенні жіночих об-
разів. Ідентифікується стійкий зв’язок «феміни» й анімалістичного світу, «феміни» та 
стихійності або космічності, схарактеризовується роль жінки у контексті природної 
сили відродження. 

Ключові слова: екофемінізм, архетип, анімалізм, стихійність, інтертекст, алюзія. 

Переосмислення міфологічного світосприйняття, спровоковане працями Френсіса 
Бекона та Рене Декарта, дозволила чоловіку вільно грати свою найдревнішу роль – роль 
«вбивці». Жива і одухотворена природа почала ототожнюється із «машиною», «механіз-
мом», що підлягав дослідженню, експлуатації, експериментам. Пізніше Фрідріх Ніцше 
виніс вирок останньому символу, здатному стримувати людський розум – Богу. 

Питання паралельного пригноблювання жінки та природи не є абсолютно новим для 
літератури. Корені екофемінізму сягають соціальних рухів 1960х-1970-х років. Такі тек-
сти, як Rachel Carson’s “Silent Spring” (1962), Rosemary Redford Ruether’s “New Woman / 
New Earth” (1975), Mary Daily’s “Gyn / Ecology” (1978), Susan Griffi  n’s “Woman and Na-
ture: The Roaring Inside Her” (1978), Elizabeth Dodson Gray’s “Green Paradise lost” (1979), 
and Carolyn Merchant’s “The Death of Nature” (1980) створили фундаментальні засади для 
розвитку повномасштабного феміністського підходу до екології та інвайронменталізму 
у 1980-х роках і подальшого формування теорії екофемінізму, що простежується у жанрі 
есе, а також англомовній пост колоніальній літературі Австралії, Африки, США, Нової 
Зеландії, Канади тощо. 

Суспільні модифікації, зумовлені історичними подіями ХХ-ХХІ сторічь, поставили 
перед категорією «фікшн» ряд нових питань. Література нульових і після, що на від-
міну від своїх попередників продовжує створюватися поза рамками однієї домінуючої 
тенденції, характеризується досить розгалуженою проблематикою: постколоніалізм, гло-
балізація і, як наслідок, неоколоніалізм, екокритика, гендер, кібер-світ, інтертекстуаль-
ність тощо. Ескапістський текст із своєю альтернативною реальністю дозволив відкрито 
говорити про аспекти, які у своїй більшості ігноруються неореалізмом чи реалізується 
ним фрагментарно. 

У романі Дж.Р.Р. Мартіна «Гра престолів» (1996 р.), що акцентує увагу на «владі» як 
такій, «крові», «наслідуванні», «тотемізації» та «місці жінки у чоловічому світі», феміна 
предстала у новому образі. Дія роману побудована на тісних зв’язках аристократичних 
«домів» і анімалістичного світу. Спостерігається відродження стародавніх вимерлих іс-
тот шляхом взаємодії жінки-носія «певної крові», генома. Реалізується філософський 
синтез жінки і природи у патріархальному суспільстві, робиться спроба досягнення гар-
монії шляхом припинення жіночої дискримінації. 

Мета статті – дослідження жіночої суб’єктивності у проблемному полі екофемінізму 
на матеріалі першого роману саги Дж.Р.Р. Мартіна «Пісня льоду і полум’я» «Гра пре-
столів». 

Незважаючи на широкий інтерес до творчості Дж.Р.Р. Мартіна в останні роки та 
впевнене входження створених ним символів, характерів, метафоричних моделей у куль-
турний простір, поле його романів залишається мало вивченим літературознавством. 
Глибокий інтертекстуальний пласт лише частково аналізується кіберлітературою. Між 
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тим творчість письменника має всі ознаки якісного тексту, який з часом буде представля-
ти цілий літературний напрямок початку XXI століття. Сага торкається чотирьох осно-
вних питань сучасного світу: глобалізація та світова влада, світ природи навколо нас і 
його тісний зв’язок із людством, гендер. 

У одному із своїх чисельних інтерв’ю для «Телеграфа» автор визнав: “I’m a feminist 
at heart” [5]. Незважаючи на те, що сучасні феміністичні підходи наголошують на необ-
хідності бути жінкою для повномасштабного розуміння фемінізму, тим самим відсікаю-
чи від руху чоловіків, Мартін стверджує: “To me being a feminist is about treating men and 
women the same” <…> “I regard men and women as all human – yes there are diff erences, but 
many of those diff erences are created by the culture that we live in, whether it’s the medieval 
culture of Westeros, or 21st century western culture” [4]. 

Письменник створив цілу низку сильних трьохмірних жіночих характерів, що за-
ймають першорядне місце у романі «Гра престолів» та сазі «Пісня льоду і полум’я» в 
цілому, стали їхньою рушійною силою: «given the vast array of strong, female characters 
that empower women in the books», «Martin clearly carries this feminist philosophy through 
the characterization of his female characters. Within his diverse and complex cast of multi-
dimensional females, Martin has shown that even the most sexualized and objectifi ed woman 
in society is still human, and can be strong” [4].

У сазі немає жодного «недостатньо прописаного» чи «блідого» жіночого персона-
жу: “Even the prostitutes are three-dimensional characters, instead of fl at, purely objectifi ed 
women that fall into the trap of stereotypical female archetypes” [4].

За визначенням «екофемінізм (англ. ecofeminism, від гр. oikos – будинок, родина і 
femina – жінка) – громадський рух і філософія, що поєднують цілі феміністичного та 
екологічного активізму. Екофемінізм проводить паралель між експлуатацією природи 
і експлуатацією жінки в патріархатних західних суспільствах, підкреслюючи їхню фі-
лософську єдність. Основна мета руху полягає в тому, щоб привести світ до первісної 
гармонії шляхом припинення дискиримінації жінок» [2: 4]. У історичному ключі саме 
патріархальна релігія виявилась ініціатором розділення та відчуження людини і приро-
ди, що почалося задовго до наукової революції, у 4500 до н.е., коли із появою першо-
го божка чоловічої статі спостерігається поступовий перехід від культури поклоніння 
богині до патріархального суспільства. Жіноча родючість, що вбачалась божественною, 
поступилась перед чоловічою репродуктивністю; а з приходом «небесного бога», «сі-
мені» (як чоловічого початку) набула піднесення і стала домінувати над «полем» (жі-
ночим початком). Сама жінка взагалі втратила автономію, як істота, створена із ребра 
Адама. Мовчання супроводжує жінку майже з моменту прийняття християнства: «This 
‘muteness’ is not just a refl ection of women’s general disempowerment throughout the classical 
world: no voting rights, limited legal and economic independence and so on. It was partly that. 
Ancient women were obviously not likely to raise their voices in a political sphere in which 
they had no formal stake. But we are dealing with a much more active and loaded exclusion of 
women from public speech – and one with a much greater impact than we usually acknowledge 
on our own traditions, conventions and assumptions about the voice of women. What I mean 
is that public speaking and oratory were not merely things that ancient women didn’t do: they 
were exclusive practices and skills that defi ned masculinity as a gender” [1: 16-17]. Натомість 
Джордж Мартін дарує жінці право голосу: Дейенеріс постійно виступає перед народами 
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і більш того, стає королевою для тих, хто споконвічно не сприймав жінку рівною собі – 
Дотракійців; Серсея керує Сьома Королівствами і віддає накази вищій королівській раді; 
Кейтлін Старк зберігає єдність військ проти Півдня; залізнонароджена леді Грейджой 
духом і справою, попри існування брата, стає спадкоємицею Залізних Островів і їхнім 
лідером; Арія Старк віддає свою долю мечу – майже всі жіночі образи роману та саги в 
цілому виходять за рамки традиційних жіночих ролей, цілковито їх ігноруючи. Протягом 
розгортання дії влада, що на початку першого роману належала чоловікам, поступово 
переходить у руки жіночі і залишається такою до останніх епізодів книги, коли авторське 
чоловіче «начало» все ж таки перемагає. 

Таким чином, Дж. Р. Р. Мартін, ескапістський текст якого межує із історизмом та 
символізмом, ламає жіночий архетип, характерний для англійської літературної традиції, 
тим самим, як письменник-чоловік перетворюється певною мірою на новатора. 

При цьому, щоб говорити про новаторство Мартіна, необхідно розуміти, що чолові-
чий художній текст, який домінує у англомовній літературі починаючи з англо-саксон-
ського періоду, генерує ряд жіночих типажів з чітко окресленими традиційними ролями. 
Оцінка жінки незмінно проходить крізь призму основних мірил – дружина, мати, кохан-
ка, муза, ідеал/ікона. Так, для давньоанглійських пам’яток, таких, як, наприклад, «Бео-
вульф», роль феміни фонова, декоративна. Жінка з’являється поряд із чоловіком лише 
у ролі супровідника: дружини або матері. Чосеріанський текст у цьому сенсі є більш 
одномірним, так як без надання переваг висміює вади представників будь-якої гендерної 
статі та соціального положення. Середньовіччя зробило спробу позбавити жіночі обра-
зи ознак жвавості, перетворивши на світських чорниць. Романтизм поставив жінку на 
певний п’єдестал, що вимагав відповідної поведінки, і з якого їй дозволили зійти лише 
століттям пізніше. Для авторів ХХ століття, такого як Оскар Уальд, жінка, дружина ви-
явилась лише соціальною умовністю. Втрачене ХХ сторіччя забуло про пристойності 
(Ф.С. Фіцджеральд, Е. Хемінгуей), перетворивши феміну на інструмент чоловічого за-
доволення, благодійність якої вимірювалась «зручністю» для чоловіка та вмінням жінка 
«надихати». Дж. Оруел представив світу бунтарку – Джулію («1984»), яка не вигадала 
нічого нового, крім банальної зради, зануреної у тілесність. У іронічного Сомерсета Мо-
ема адюльтер мав місце майже в кожному романі. Саме у післявоєнний період сексу-
альність, пов’язана із «порядною жінкою», не дикаркою і не жрицею, виокремилась у 
автономну від репродукції сферу життя. Здається, що до сестер Бронте, жіночі образи 
набували осмислення переважно через чоловічі відчуття і тим самим були певною мі-
рою позбавлені автономії. Кожна рольова форма жіночого образу передбачала особли-
вий асоціативний ряд, до якого додавався унікальний чи типовий портрет, реалізований 
у індивідуальній авторській манері. Поведінка персонажу обумовлювалась чітко окрес-
леними кордонами в залежності від історичної епохи, до якої апелював текст. Суспільні 
обмеження на шляху героїні могли ставати причиною конфлікту, додавати трагічності дії 
чи зовсім нею ігноруватися, стаючи ознакою бунтарства. 

Подібна тенденція чітко простежується не лише в суто англійській, а й у європейській 
літературній традиції в цілому, будучи започаткованою у класичних текстах. У своїй ро-
боті “Women and Power” Мері Біард зазначає: “I want to start very near the beginning of the 
tradition of Western literature, and its fi rst recorded example of a man telling a woman to ‘shut 
up’ [1: 3]. Авторка наводить приклад із «Одисеї» Гомера, де Телемах нагадує Пенелопі, 
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що промови залишаються чоловічою справою: “‘Mother’, he says, ‘go back up into to your 
quarters, and take up your own work, the loom and the distaff … speech will be the business of 
men” [1: 4]. Римська культура, що є у багатьох аспектах базисною для європейської, несе 
у собі дуже схоже повідомлення: “In the Roman world, Ovid’s Metamorphoses – that ex-
traordinary mythological epic about people changing shape (and probably the most infl uential 
work of literature on Western art after the Bible) – repeatedly returns to the idea of the silencing 
of women in the process of their transformation. Poor Io is turned by the god Jupiter into a cow, 
so she cannot talk but only moo; while the chatty nymph Echo is punished so that her voice is 
never her own, merely an instrument for repeating the words of others” [1: 9-11].

Натомість, явно апелюючи до Середньовіччя, Джордж Р. Р. Мартін створює неорди-
нарних жіночих образів, здатних заглушити чоловіче слово, прототипами яких могли 
стати певні історичні особи, як Жанна Д’арк, Єлизавета І, Клеопатра тощо. Найяскра-
вішим прикладом є образ Дейенеріс Таргарієн. Для її брата Візеріса вона – лише ін-
струмент на шляху до залізного трону, шлюха, яку не гріх продати в «кхаласар» задля 
необхідної мілітаристської підтримки. «Please him, sweet sister, or I swear, you will see the 
dragon wake as it has never woken before” [3: 101]; “Where is she? The whore can’t hide from 
the dragon”, – доволі бездушно заявляє молодий Таргарієн [3: 480]. 

Примітно, що саме через слово Дейенеріс починає здобувати свободу. На відміну від 
дотракійських жінок уже в день одруження Дені, ще не розуміючи дотракійської мови, 
насмілюється звернутися до кхала через магістра Ілліріо. Така сміливість поступово 
дасть можливість спілкуватися із кхалом майже на рівних: “Tell Khal Drogo that he has 
given me the wind” [3: 101]. У скрутні моменти Дейенеріс нагадує собі: “I am the blood of 
the dragon. The dragon was never afraid” [3: 101]. По мірі розгортання дії, її голос сильні-
шає і змушує підкорятися: «“Bring my eggs,” Danny commanded her handmaids. Something 
in her voice made the run” [3: 773].

Символічним є момент входження Дейенеріс у вогонь. У тексті спостерігається ряд 
алюзій «краса-влада», «краса-зброя», «старовинна кров-небезпека». У часи Середньо-
віччя влада вроди над чоловіками настільки лякала інквізицію, що жінки масово здо-
бували клеймо відьми та відсилалися на вогнище. Дейенеріс спалює відьму власноруч 
і добровільно йде в вогонь за своїм чоловіком, але “Fire cannot kill a dragon” [3: 483]. 
Нетлінність певною мірою апелює до біблійності, обираності, пророцтва. У цьому від-
мінність Дейенеріс від брата, який виявляється лише “less than a shadow of a snake” [3: 
225] і гине від розплавленої «золотої корони». 

Між тим, у романі спостерігається потужний магічний зв’язок між скам’янілими яй-
цями дракона і Дейенеріс Таргарієн як нащадком драконової династії. Подаровані під час 
шлюбної церемонії, драконові яйця магічно заворожують нову кхаліссі: “They were the 
most beautiful things she had ever seen, each diff erent than the others, patterned in such rich 
colours that at fi rst she thought they were crusted with jewels, and so large it took both of her 
hands to hold one” [3: 99]. “I shall treasure them always”, - говорить Дені, і дотримується 
обіцянки, відмовляючись пізніше продати їх навіть заради виживання: “They were not 
given to me to sell” [3: 772]. Дракони наповнюють сни Денні, від яєць надходить певне 
тепло, яке відчуває лише вона: “She touched one, the largest of the three, running her hand 
lightly over the shell. Black-and-scarlet, she thought, like the dragon in my dream. The stone 
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felt strangely warm beneath her fi ngers…or was she still dreaming? She pulled her hand back 
nervously” [3: 221]. 

У тексті проводиться паралель між драконами і місяцем як символом жіночності та 
стихій: “A trader from Qarth once told me that dragons came from the moon”, говорить Де-
йенеріс служниця, - “He told me the moon was an egg, Khaleesi <…> Once there were two 
moons in the sky, but one wandered too close to the sun and cracked from the heat. A thousand 
thousand dragons poured forth, and drank the fi re of the sun. That is why dragons breathe 
fl ame. One day the other moon will kill the sun too, and then it will crack and the dragons will 
return” [3: 228]. Автор використовує такий літературний прийом, як ‘foreshadowing’: саме 
за допомогою вогню головна героїня воскрешає древні істоти: “When the fi re died at last 
and the ground became cool enough to walk upon, Ser Jorah Mormont found her amidst the 
ashes, surrounded by blackened logs and bits of glowing ember and the burnt bones of man 
and woman and stallion. <…> The cream-and-gold dragon was sucking at her left breast, the 
green-and – bronze at the right. Her arms cradled them close. The black-and-scarlet beast was 
draped across her shoulders, its long sinuous neck coiled under her chin. When it saw Jorah, 
it raised its head and looked at him with eyes as red as coals” [3: 774]. Між тим, оживання 
скам’янілостей має цілком природне підґрунтя. Так, процес інкубації яєць окремих видів 
хамелеонів може сягати двох років і вище. 

Таким чином, у романів має місце взаємодія крові, жінки, природи та природних сти-
хій (Дейнеріс Буренароджена), що приносять життя і певну природну гармонію, до якої 
прагне Дейенеріс. Жінка у Мартіна воскрешає, із беззахисної дитини перетворюється на 
«Матір Драконів», тим самим уособлюючись із природою. Влада жінки звільняє. При 
цьому цікаво, що наслідування крові теж передається по жіночій лінії, як це має місце 
у біблійного обраного народу. Істинним драконом виявляється не Візеріс, а неопалима 
сестра. 

Матеріал дослідження може бути використаним під час розробки курсу для ВНЗ 
«Сучасні тенденції у англійській літературі ХХІ сторіччя», а також ліцеїв і гімназій із 
поглибленим вивченням англійської мови та культури. 

Перспективи подальшого дослідження вбачаються у поглибленому аналізі провід-
них та другорядних жіночих образів з позиції засад екофемінізму та інтертекстуальності. 
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КОНЦЕПЦИЯ ЕКОФЕМИНИЗМА В АРХИТЕКТОНИКЕ РОМАНА 
ДЖ. Р. Р. МАРТИНА «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»

В статье исследуется женская субъективность в проблемном поле екофеминизма и 
ее реализация в архитектонике романа Дж. Р. Р. Мартина «Игра престолов» по циклу 
«Песнь льда и пламени». Европейский архетип женщины, эксплуатируемый западной 
классической литературой, анализируется в сравнении с традиционной трактовкой 
«феминности» в английском мужском тексте. Обосновывается авторская концепция 
«феминизма» Дж. Мартина и доказывается его новаторство в изображении женских 
образов. Идентифицируется устойчивая связь «фемины» и анималистического мира, 
«фемины» и стихийности или космичности, характеризуется роль женщины в контек-
сте природной силы возрождения.

Ключевые слова: екофеминизм, архетип, анимализм, стихийность, интертекст, 
аллюзия.
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THE CONCEPT OF ECOFEMINISM IN THE ARCHITECTONICS 
OF THE NOVEL BY G.R.R. MARTIN “A GAME OF THRONES”

The article retraces female subjectivity in the problem fi eld of eco-feminism and its imple-
mentation in the architectonics of the novel by G.R.R. Martin “A Game of the Thrones” within 
“A Song of Ice and Fire” cycle. The European archetype of a woman exploited by Western clas-
sical literature is being analyzed together with the tradition of interpreting the “femininity” 
in the English male texts. As the result of the research, the author’s conception of “feminism” 
has been clarifi ed and the author’s innovation in the representation of female images has been 
proved. The mutual connection between the “feminity” and the animalistic world, “feminity” 
and spontaneity or “cosmicity” have been identifi ed, and the role of a woman in the context of 
natural regeneration forces have been described.

Key words: eco-feminism, archetype, animism, spontaneity, intertext, allusion.
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОВТОР И ЕГО СТРУКТУРНО-
СЕМАНТИЧЕСКАЯ РОЛЬ В БЕЛОРУССКИХ ПАРЕМИЯХ

В статье на материале белорусского паремийного дискурса исследуется струк-
турно-семантическая и изобразительно-выразительная роль словообразователь-
ного повтора, в составе которого выделяются корневой и аффиксальный повто-
ры. При этом описывается структура, семантика, синтаксическая позиция и 
грамматическая характеристика повторов в белорусских пословицах, описывается их 
текстообразующая роль, функции актуализации семантики, создания семантической 
целостности и структурной связности паремиологического дискурса, ритмической 
организации афористического выражения.

Ключевые слова: пословицы и поговорки, словообразовательный (деривационный) 
повтор, корневой, аффиксальный повторы, текстообразующая роль, актуализация 
семантики, ритмизация высказывания.

Фольклор любого народа, являясь важнейшей частью традиционного духовного 
наследия, играет значительную роль в формирования народного самосознания и 
менталитета. Отличительное место в фольклоре занимают пословицы и поговорки. Как 
отмечается в литературе, “пословица – это афористическое выражение, отражающее 
многовековой жизненный опыт и мудрость народа чаще всего в художественно-образной 
форме” [1: 398]. 

Паремии по праву считаются настоящей сокровищницей народной мудрости. В 
них в лаконичной и выразительной форме обобщается богатый жизненный опыт, 
высказываются общепризнанные суждения об окружающем мире, дается оценка всех 
сфер деятельности человека, провозглашаются определенные морально-этические 
принципы поведения людей в обществе и в семье, порицаются различные недостатки. 
Главной задачей паремийного фонда является сохранение и передача народного опыта 
старшего поколения младшим. 

 Как считают исследователи, “поговорки отличаются законченностью и 
лаконичностью формы, яркой метафоричностью, ритмичностью языка, разнообразием 
средств художественной выразительности” [2: 282]. Образная форма отражения 
объективной действительности в провербиальных изречениях предусматривает 
использование различных языковых средств изобразительной выразительности, 
заметное место в которых занимают повторы. 

Предметом нашего исследования являются белорусские пословицы и поговорки, 
объектом изучения – словообразовательный повтор, целью – определение типов и видов 
словообразовательного повтора, его структурно-семантической роли в провербиальных 
изречениях.
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Повторяемость, как известно, является одним из важнейших принципов структурной 
и семантической организации произведений устного народного творчества. Она “придает 
им живописность, плавность, напевность; способствует замедлению развития действия, 
.. участвует в создании экспрессивности, в привлечении внимания читателя (слушателя) 
к важным в смысловом отношении описаниям” [3: 3].

Оригинальным видом является повтор на словообразовательном уровне языка, 
включающий в себя корневой и аффиксальный повторы, который называют также 
деривационным повтором [4: 8; 5: 77]. Как отмечают исследователи, «деривационный 
повтор – частная разновидность языкового повтора, которая предполагает регулярное 
воспроизведение в тексте отдельных морфем: корней и словообразовательных 
аффиксов» [6: 27]. Корневой повтор выполняет как структурную, текстообразующую, 
так и семантическую, смыслообразующую функцию. Он способствует актуализации 
семантики корневой морфемы повторяемых слов, усилению выражаемого смысла, 
созданию ассоциативных связей. 

Корневые повторы в белорусских паремиях чрезвычайно разнообразны по структуре, 
позиции в предложении, количеству компонентов и функции. 

В словосочетаниях однокоренных слов, связанных субъектно-предикативными 
смысловыми отношениями, выделяется субъект активной деятельности и подчеркивается 
действие через выражение его продолжительности во времени: Шавец шые, а жонка 
вые [Янк.: 342]; Пісаў пісака – і сам не прачытае, небарака [Янк.: 282].

Субъектом также может быть носитель недеятельного, неактивного состояния: 
Пакроў пакрыў – зямлю лістком, ваду – лядком [Янк.: 92]; Стрэчанне святое лета 
сустракае [Янк.: 98].

В словосочетаниях, связанных объектными отношениями в пословицах и поговорках, 
выделяется объект, на который направлено одноименное действие: Сад пасадзіць нікому 
і няпозна, і нярана: ці старому, ці маладому [Янк.: 131]; Д’ябал солад саладзіў, ды бабе 
не ўгадзіў [Янк.: 289]; Службе служыць, а па дружбе тужыць [Янк.: 326]

или предмет, при помощи которого осуществляется действие: Хоць махалам махай, 
то не адгонішся [Янк.: 297]; Злодзеяў мераю не мераюць [Янк.: 332].

Атрибутивные отношения в словосочетаниях из однокоренных слов конкретизируют 
смысл определяемого слова, выраженного существительным, подчеркивая 
характеристику предмета или явления: Благой благаце не ўнаровіш і на куце [Янк.: 288]; 
Красен красавік цяплом, а жнівень дабром [БФ: 294].

Обстоятельственные смысловые отношения между однокоренными словами в по-
словицах и поговорках усиливают степень, качество или условия проявления опреде-
ленного действия, указывают на его время, характеристику или оценку: Пасля Пацея 
мужык на полі не пацее [Янк.: 93]; Добраму ўсюды добра [ПП-2, 256]; Кепскаму ўсюды 
кепска [ПП-2, 262].

Корневые повторы в провербиальных выражениях чаще всего имеют различное 
частеречное выражение, что способствует разносторонней характеристике называемых 
явлений объективной действительности. 

Они представляют собой следующие сочетания: “глагол+ существительное”, которое 
выделяет субъект и его действие: Сталяр сталяруе – жонка гаруе [Янк.: 232]; действие 
и его результат: Вучыся, нябожа, вучэнне паможа [ПП-2: 176];



98

“глагол + причастие”, подчеркивающие действующее лицо и его характеристику: Не 
судзі – не будзеш суджаны, не гудзі – не будзеш гуджаны [Янк.: 254]; “прилагательное 
+ существительное”, называющие качество и признак (оценку): Для добрага чалавека 
дабра не шкода [БФ: 306]; З разумным пагавары – розуму набярэшся, а з дурнем – і 
апошні страціш [Янк.: 147]; У вумнага на вуму, а ў дурнога на языку [ПП-2: 239].

Значительно реже в паремиях корневые повторы выражены словами одной части 
речи, как правило, существительными: Еж рыбу, ды рыбака не з’еж [Янк.: 331]; Здраду 
прымаюць, а здрадніка вешаюць [Янк.: 332]. 

По количеству компонентов корневые повторы в белорусских пословичных 
афоризмах чаще всего бывают двухкомпонентными: Жывы аб жывое і думае [БФ: 304]; 
Дурному дурное на ўме [БФ: 305]; Благая благата горш, як тая кіслата [Янк.: 288]. 

В некоторых случаях встречаются трёхкомпонентные повторы: Рыбак рыбачыў, а 
рыбы не бачыў [Янк.: 230]; Зарабіў на соль салонага селядца пасаліць [Янк.: 264]; Якой 
меркай мерыш, такой і табе будзе адмерана [БФ: 300].

По позиции однокоренных слов в предложении в афористических выражениях 
выделяются контактный и дистантный повторы. Контактный корневой повтор, помимо 
связности, способствует в пословицах и поговорках усилению смысла и идейной 
значимости повторяемых слов: На чужыне чужы да чужога, як у лесе сляпы да сляпога 
[Янк.: 59].

Дистантный деривационный повтор в пословичных изречениях выполняет в первую 
очередь функцию связности текста, объединяет обособленные части паремии, создавая 
единое смысловое целое: Зваць яе Надзея, на яе ўся наша спадзея [Янк.: 120]; Пад 
крывымі нагамі абцасы крывяцца [Янк.: 197].

Однокоренные слова могут быть основой своеобразного синтаксического 
параллелизма, когда используется цепочка однотипных повторов или парный повтор: У 
рудзе парудзянішся, у людзях палюдзянішся [Янк.: 235]; Цякучае нацячэ, а бягучае 
набяжыць [Янк.: 203].

Оживляет паремийное творчество, повышая образность высказывания и смысловую 
наполненность слова, включение в состав компонентов деривационного повтора 
окказионализмов. В научной литературе выделяется лексическая актуализация дерива-
ционной структуры окказионализмов, актуализатором которой является корневой повтор 
и структурная – «когда в микротексте присутствуют слова, структурно идентичные ав-
торскому неологизму, функционирующему в микротексте» [7, с. ]. Окказионализмами 
в паремиях являются как глаголы: Ці так, ці не так, а ператакваць не будзем [Янк.: 
271], так и отглагольные существительные: Чакалі, чакалі, дый чаканкі паелі [Янк.: 
271]; Скок скачыла, ды хвосцік памачыла [Янк.: 232]; Будзько набудзецца, а хвалько 
нахваліцца [Янк.: 306]; Палуднячкі загудзелі, палуднаваць захацелі [Янк.: 228]; Нячуйка 
і нябачка – то найлепшы чалавек [Янк.: 303]. 

Своеобразным словообразовательным повтором является повтор одной и той же 
основы, но с различными префиксами, как правило, противоположными по значению, 
что создает эффект контраста, подчеркивает противопоставленность действий: Лепш 
паважаць, чым зневажаць [Янк.: 250]; Хто любіць, той прыйдзе, не любіць – абыдзе 
[Янк.: 238]; Пераступі – кепска, не даступі – яшчэ горш [Янк.: 256]; Адкуль прыйшоў, 
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туды і пайшоў [Янк.: 205], а также предметов или отвлеченных понятий: Недасол на 
стале, перасол на спіне [БФ: 301]; Быў тут дастатак, ды забраў нястатак [Янк.: 274]. 

Довольно заметным в структуре белорусских пословичных изречений является повтор 
аффиксов в разнокорневых словах как отдельная разновидность деривационного повтора. 
Как отмечают исследователи, аффиксальный повтор служит для одноструктурного 
оформления наиболее важных для выражения основного содержания ключевых слов и 
способствует ритмической организации афористического высказывания. Структурными 
актуализаторами повтора в данном случае являются словообразовательные модели 
слов. В составе аффиксального повтора выделяются префиксальный и суффиксальный 
повторы [5, с. 77]. 

Чаще всего в паремийном фонде встречается префиксальный повтор, образующий 
глагольные формы, основы которых имеют противоположнае значение, что подчеркивает 
контраст пословичного выражения: 

на- : Разумны навучыць, а дурань намучыць [ПП-2: 238]; Добра будзе – накрасуешся, 
кепска будзе – нагаруешся [БФ: 299];

с- (з-): І сказаць пастарайся, і змаўчаць умей [Янк.: 308]; Чаго не згубіў, таго не 
знойдзеш [Янк.: 203];

пера- : Слёз не пераплачаш, песень не перапяеш [ПП-2: 193];
у-‘ вы- : У адно вуха ўпусці, а ў другое выпусці [ПП-2: 465];
наречные: за- : Лепш зарана, чым запозна [ПП-2: 449];
у- : Удзень лучыну паліць, а ўночы цяньку шукае [Янк.: 284];
причастные: не-: Прыйшоў нязваны, ідзі нясланы [Янк.: 334]; 
па- : Хто на гэтым свеце паніжоны, на тым будзе павышоны [Янк.: 103].
Префиксальный повтор в некоторых случаях приводит к созданию глагольных 

контекстуальных синонимов: 
пера- : Ператрэцца, перамнецца – мука будзе [Янк.: 111]; 
пра- : То прапівае і пракурвае, то пракурвае і прапівае [Янк.: 341];
у- : І не ўпяклося і не ўварылася [Янк.: 301].
 Суффиксальный повтор в паремиях, выделяя из текста структурно сопоставляемые слова, 

способствует актуализации их значения, созданию логической или ассоциативной связи 
между ними. В таких повторах выделяются названия лица: Ні скакун, ні граюн, а ў куточку 
сядун [Янк.: 281]; Ні шавец, ні кравец, ні каваль, ні стругаль, а проста гаварыльшчык [Янк.: 
281]; Паны як паны, ды паняняты, як сабачаняты [Янк.: 45]; отмечаются отвлеченные 
действия и абстрактные понятия: Кату жартушкі, а мышцы смяртушкі [БФ: 297]; Саўгель 
паўз акно, таўхель у хату [Янк.: 335]. Особой выразительностью и образностью отличаются 
формы существительных с повторяемыми суффиксами субъективной оценки, в которых 
выражается ласкательное, позитивное или уничижительное, негативное значение: Першая 
жоначка, як на небе зорачка, а другая жоначка, як у садзе пчолачка, а трэцяя жанішча, 
як у лесе савішча [Янк.: 130]; Бусенькі, бусенькі – абое галюсенькі [БФ: 301]; У пана вочы 
завідушчыя, рукі заграбушчыя [БФ: 298].

Таким образом, деривационный повтор в белорусских пословицах и поговорках 
является важным средством повышения экспрессивного потенциала и изобразительно-
выразительных возможностей народно-поэтического слова. Он играет прежде всего 
важную текстообразующую роль, способствуя созданию семантической целостности 
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и структурной связности паремиологического дискурса. Деривационный повтор 
способствует также логическому выделению в паремиологическом контексте 
повторяемых словообразовательных корневых и аффиксальных элементов, 
актуализации семантики однокоренных или одноструктурных слов, интенсификации 
выражаемого ими смысла, восстановлению их внутренней формы, созданию различных 
ассоциативных связей, а также ритмической организации паремийного контекста, что 
в целом значительно повышает экспрессивный потенциал народно-поэтической речи.
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СЛОВОТВОРЧИЙ ПОВТОР І ЙОГО СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА РОЛЬ В 
БІЛОРУСЬКИХ ПАРЕМІЯХ

У статті на матеріалі білоруського паремійного дискурсу досліджується 
структурно-семантична і образотворчо-виразна роль словотворчого повтору, в складі 
якого виділяються кореневі і афіксальні повтори. При цьому описується структура, 
семантика, синтаксична позиція і граматична характеристика повторів в білоруських 
прислів’ях, описується їх текстотвірна роль, функції актуалізації семантики, створення 
семантичної цілісності та структурної зв’язності пареміологічного дискурсу, ритмічної 
організації афористичного виразу.
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DERIVATIONAL REPLAY AND ITS STRUCTURAL AND SEMANTIC ROLE IN 
BELARUSIAN PROVERBS

The article studies the structural-semantic and fi gurative-expressive role of word-formative 
repetition, which includes root and affi  xal repetitions, by the material of the Belarusian 
paremic discourse. This describes the structure, semantics, syntactic position and grammatical 
characteristics of repetitions in Belarusian proverbs, describes their text-forming role, 
functions of actualization of semantics, creation of semantic integrity and structural coherence 
of paremiological discourse, rhythmic organization of aphoristic expression.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЕРБАЛЬНЫХ И НЕВЕРБАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ 
КОММУНИКАЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ В. БЫКОВА

В статье рассматриваются особенности взаимодействия вербальных и невербаль-
ных компонентов коммуникации в художественном дискурсе. Анализируются комму-
никативные ситуации, описанные в произведениях В. Быкова, и семантические типы 
невербальных актов общения в авторском тексте. Детально исследуется проблема 
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сосуществования вербальных и невербальных средств общения в целостном коммуни-
кативном акте, которая связана, в первую очередь, с определением основных типов со-
отношения языковых и кинесических единиц в тексте (сопровождение или замещение).

Ключевые слова: коммуникация, невербальный компонент, невербальное поведение, 
художественный дискурс, жест, сопровождение, замещение.

Изучение коммуникативных процессов в обществе, отражающих поведение чело-
века в различных сферах жизнедеятельности, является важной задачей современной 
теории коммуникации. 

Как отмечают исследователи психологии и психолингвистики, поведение – одна из 
форм реализации личности человека в повседневной жизни. Это комплекс реакций чело-
века в ответ на воздействие внешних условий существования или совокупность поступ-
ков по отношению к отдельным людям или обществу, включающих действия, движения, 
жесты, мимику, позу, интонацию и др. [1: 409]. 

Коммуникация как специфическая форма взаимодействия людей в процессе их жиз-
недеятельности включает как вербальные, так и при непосредственном общении невер-
бальные компоненты [2: 233]. 

Поскольку невербальные компоненты поведения являются неотъемлемой частью не-
посредственного общения людей, они могут отображаться и исследоваться в различных 
сферах творческой деятельности человека, и в том числе – вербализоваться в литератур-
но-художественном дискурсе. 

Цель нашей работы заключается в определении роли взаимодействия вербальной и 
невербальной составляющих коммуникативного акта в зависимости от их семантиче-
ских типов в художественном дискурсе В. Быкова.

Объектом исследования стали коммуникативные ситуации, описанные в произве-
дениях В. Быкова, и использованные в них вербально репрезентованные невербальные 
средства общения (сопровождающиеся или не сопровождающиеся речевыми высказы-
ваниями).

Взаимодействие вербализованных невербальных компонентов с основным содер-
жанием текста носит разносторонний характер. Сосуществование вербального и невер-
бального компонентов в художественном тексте происходит по модели функций языка, 
предложенная Р. Якобсоном. В рамках этой модели реализуются следующие функции 
вербализованных кинем: референтивная, эмотивная, конативная, фатическая, метаязы-
ковая, поэтическая. Данные функции могут повторять (дублировать) речевое высказыва-
ние, противоречить речевому высказыванию, замещать речевое высказывание, подчер-
кивать или усиливать речевую информацию, дополнять речевое высказывание, служить 
регулятором коммуникативной ситуации. 

Как отмечается в научной литературе, степень семиотичности и –соответственно – 
прагматичности невербальных компонентов общения зависит от их вербализации – на-
личия стандартного языкового обозначения в виде закрепленной в языке номинации [3]. 

В работе, вслед за известными лингвистами, все невербальные акты общения с точки 
зрения их семантики мы разделили на коммуникативные (отражающие особенности 
межличностного общения) и симптоматические (выражающие эмоциональное и пси-
хическое состояние человека) [4]. 
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Коммуникативные жесты по своей природе диалогичны, поскольку они представ-
ляют своеобразные реакции тела на слова или действия собеседника, они могут быть 
зависимыми от коммуникативной ситуации, а могут быть независимыми, спонтанными. 
Среди коммуникативных жестов выделяются общекоммуникативные, дейктичные и эти-
кетные группы жестов.

Симптоматические жесты, отражающие эмоционально-психологическое состояние 
личности, не всегда являются диалогическими и имеют выраженный ситуационный ха-
рактер, они показывают оценочные отношения субъекта к собеседнику, могут образовы-
ваться сознательно или быть подсознательными.

Каждая представленная группа была рассмотрена с точки зрения способности: ду-
блировать речевое высказывание, замещать вербальную составляющую общения, под-
черкивать или усиливать речевую информацию, дополнять речевое высказывание, если 
этого требует коммуникативная ситуация. 

На конкретных примерах рассмотрим, как реализуется взаимодействие вербальных и 
невербальных составляющих в рамках художественного дискурса В. Быкова. 

Повторение, подтверждение речевого высказывания изображено в следующем 
примере: Грыбаед сядзеў моўчкі і засяроджана глядзеў у агонь, і Ляўчук, у якога ўжо 
падцягнула жывот, махнуў здаровай рукой: – Ладна. Спярша паямо бульбачкі, а там 
відаць будзе [5: 62].

В данном контексте происходит процесс сопровождения вербальной информации не-
вербальным вербализованным компонентом коммуникации “махнуць рукой”. Один из 
участников речевого акта дублирует речевую информацию, которая передаёт значение 
согласия с собеседником, общекоммуникативным жестом. Таким образом, усиливается 
значение данной ситуации, и она интерпретируется как однозначная. 

Коммуникативные жесты в произведениях В. Быкова могут как сопровождать вер-
бальное общение художественных персонажей, так и замещать словесную составляю-
щую коммуникативного акта. 

Так, автор автономно использует вербализованные жесты со значениями “не-
желания общаться”, “сигнала к действию”, “согласия”: – Прывет! – з пераігранай 
добразычлівасцю кідае новы вартавы, цікаўна абмацваючы яго нязлымі вачмі. Сцёпка 
паволі апускае голаў – яму не да жартаў і бязглуздых размоў [5: 345]; Півавараў ускочыў 
з наседжанага ў снезе месца, Іваноўскі моўчкі кіўнуў яму, і яны, прыціскаючыся да 
крутога боку адхону, хутка пайшлі па рове ўніз [6: 61]; – Ваня, бяры тых, што злева, а 
я – што справа, – сказаў Цімошкін сябру. Шчарбак кіўнуў галавой [6: 292]. 

А также В. Быков употребляет в текстах кинемы, которые сопровождают речь пер-
сонажей, с семантикой “попытка задержать, остановить кого-н.”, “отказа от просьбы” : 
Мала што дакладвае разведка... Падумаўшы так, Ляўчук крануў Грыбаеда за локаць. – 
Стой! [5: 20]; Я нават спалохаўся за Ткачука і моцна ўзяў яго за локаць. – Цімох Цітавіч, 
пастойце [5: 341]; Рыбак, не знімаючы шапкі, піхнуўся за стол. – Давай паямо, – сказаў 
ён да Сотнікава. Той пакруціў галавой: – Еш. Я не буду [7: 157] и др.

Дейктические жесты со значениями указания на место, человека или предмет, пред-
ставленные номинациями кіўнуць, тыцнуць пальцам, паказваючы рукой используются 
в качестве дополнения к речевому высказыванию: – Дзверы я зачыніў, – кіўнуў Півавараў 
у парог, – Рыдлёўкай падпёр [6: 94] – Я іду наперадзе. За мной – ты! – паказаў ён на 
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Антона. – Пасля Пашка і ты, – тыцнуў ён пальцам у Зоську [5: 240]; – А давай ось так і 
пойдзем, – сказаў Цімошкін, паказваючы рукою ў бок ад выспы з немцамі [6: 266]. 

Данные коммуникативные ситуации характеризуются фатической функцией, в ре-
зультате которой участники коммуникативного процесса участвует в установлении, под-
держании контакта. Эта функция подразумевает фокусировку на контактном элементе 
ситуации в тексте, когда участник общения не просто указывает на что-то, а невербально 
подчеркивает тот предмет, который имеет ввиду.

Эмотивная функция проявляется при сопровождении невербальными компонентами 
коммуникации различными высказываниями героев произведений. Когда автор вклады-
вает в образ говорящего симптоматические жесты, чтобы выразить его гнев, иронию или 
радость, он стремится передать некоторую информацию. 

Симптоматические жесты в авторском тексте могут сопровождать речь персонажа: – 
Ну чаму вы так! – здзівілася Зоська. Петракоў толькі махнуў рукой. – А, усё роўна. Чым 
жысць такая... [5: 164]; Джулія раптам абарвала смех і ўскочыла насустрач. – Іван! – 
пляснула яна ў далоні, убачыўшы кветкі ў яго руках… [6: 377]; – Што рабіць, браткі? 
Прападзём жа, га?.. – На яго гладкім твары – спалох, вочы мітусяцца, і ён нават не 
спрабуе саўладаць з сабой [6: 173], а могут и замещать ее: I тады Іван, не справіўшыся 
з напятымі нервамі і ўзарваны спазнелаю злосцю, ляснуў яе па шчацэ [6: 308]; – Слухай, 
Міця! Хочаш мост узарваць? Сцёпка ад здзіўлення ажно разявіў рот, але тут жа 
падумаў: а праўда ж – хлопец мог бы памагчы [5: 399]; За сталом пачаў натужліва 
кашляць Сотнікаў. Яна пакасілася на яго, нахмурылася, але змоўчала, не пакідаючы 
прыбіраць, – тузанула брудную фіранку над дзіркай у падпечча [7: 198].

Как показано на примерах, в процессе общения участники подчеркивают эмоцио-
нально напряженную ситуацию посредством невербальных компонентов, привлекая 
внимание собеседников демонстрацией своих чувств.

В художественном дискурсе В. Быкова встречаются и такие примеры взаимодействия 
вербального и невербального контекстов: – Што, здорава паранены? – Ат, драпіна,– 
махае рукой Люся і прыкусвае губу [6: 194]; – Братачка Пшанічны, ці няма ў цябе якога 
куса да агульнай кучы? – Пшанічны моўчкі пакруціў галавой. Свіст зноў падміргнуў 
сябрам. – Ну, што ж... Абыдземся грэчка-аўсянай сумессю [6: 44]; – Ты ўжо з сорак 
першага? – недаверліва азірае танкіст дзяўчыну. – А ты што ж думаў? Са жніўня 
сорак першага. Пабачыла такіх вас. Строгіх і ласкавых. – Яно і відаць! – хітравата 
зазначае танкіст і адным вокам падміргвае мне. Я, аднак, не падзяляю ягонай іроніі 
[8: 302]. 

В данной коммуникативной ситуации вербальная составляющая не только сопрово-
ждается и подчеркивается невербальным компонентом, но и противоречит ему. На наш 
взгляд, небольшое количество примеров, подтверждающих существование противопо-
ставления между речью и невербальными движениями героев, объясняется тем, что ав-
тор не ставил целью, создавая коммуникативные ситуации, противоречивое употребле-
ние жестов и слов. Поэтому мы видим большее количество примеров, где вербальные и 
невербальные компоненты общения конгруэнтны.

Таким образом, основные типы соотношения вербальных и невербальных единиц 
в коммуникативном акте показывают возможность сосуществования языковых и же-
стовых единиц, использования только невербальных средств без дополнительного 
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подтверждения словом, воздействия кинесических средств на человеческое общение. 
Каждый невербальный компонент понятен только в определенном контексте и зависит 
от сюжетных событий и семантики общения. Надо отметить также, что степень соответ-
ствия между языковым и невербальным поведением определяет успешность коммуника-
ции. Вербализованные жестовые единицы в процессе общения играют важное значение 
и в некоторых случаях являются единственным источником передачи информации и ре-
гуляции коммуникативного акта.
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ВЗАЄМОДІЯ ВЕРБАЛЬНИХ І НЕВЕРБАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ 
КОМУНІКАЦІЇ В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ В. БИКОВА

У статті розглядаються особливості взаємодії вербальних і невербальних 
компонентів комунікації в художньому дискурсі. Аналізуються комунікативні ситуації, 
описані в творах В. Бикова, і семантичні типи невербальних актів спілкування в ав-
торському тексті. Детально досліджується проблема співіснування вербальних і не-
вербальних засобів спілкування в цілісному комунікативному акті, яка пов’язана, в пер-
шу чергу, з визначенням основних типів співвідношення мовних і кінесичних одиниць в 
тексті (супровід або заміщення).

Ключові слова: комунікація, невербальний компонент, невербальна поведінка, 
художній дискурс, жест, супровід, заміщення. 



106

©   Ключник Т.О.,  2019

Chernyshova A.M., teaching assistant
Gomel state university of F. Skaryna, Gomel, Belarus

INTERACTION OF VERBAL AND NONVERBAL COMPONENTS OF 
COMMUNICATION IN THE LITERARY DISCOURSE BY V. BYKOV

The article discusses the features of the interaction of verbal and nonverbal components of 
communication in artistic discourse. Communicative situations described in V. Bykov’s works 
and semantic types of nonverbal acts of communication in the author’s text are analyzed. We 
study the details of the problem of coexistence of verbal and non-verbal communication in a 
coherent communicative act, which is associated primarily with the defi nition of the main types 
of ratio language and kineticheskikh units in the text (support or replacement).
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ФРАЗЕОЛОГІЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ РОЗУМ 
В УКРАЇНСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

У статті зроблено спробу обґрунтувати антропоцентричний вимір концепту РО-
ЗУМ і з’ясувати структуру його репрезентації у фразеологічній системі української 
мови. Визначено, що фразеологічні одиниці із семантичним компонентом “розум” 
мають значення наявності та відсутності інтелектуальних здібностей та їх оцінку 
носіями мови. Стаття пропонує аналіз та класифікацію таких фразеологічних одиниць.

Ключові слова: лінгвокультурний концепт, фразеологічна одиниця, антропо-
центризм, номінативний простір, концепт РОЗУМ, сема.

Концепт реалізується за допомогою різних мовних засобів, аналіз та вивчення яких 
дає цілісне уявлення про значущість певного явища дійсності для лінгвоспільноти. Тому 
вважаємо актуальним здійснити аналіз групи фразеологічних одиниць, що репрезенту-
ють концепт РОЗУМ, адже дослідження фразеології дає змогу виокремити ті складники 
концепту, які сукупно з аналізом лексичних одиниць дають підстави стверджувати про 
особливості категоризації і концептуалізації певного явища дійсності. 

Концептуалізація ментальної сфери неодноразово привертала увагу дослідників. 
Різні аспекти, пов’язані з вербалізацією і когнітивною організацією концептів ДУМ-
КА, ЛОГОС, РОЗУМ, ГЛУПОТА, ЗНАННЯ на підставі аналізу фразеологічних оди-
ниць, паремій, корпусу художніх текстів в українській та російській лінгвокультурах 
розглядали О. М. Дзюбенко, Н. І. Євтушенко, В. В. Калько, О. П. Левченко, Н. О. Мех, 
Т. В. Леонтьєва, Р. В.Угринюк, О. В. Урисон, О. В. Ясіновська та ін. 
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Метою цієї статті є систематизація фразеологічних одиниць, що об’єктивують кон-
цепт РОЗУМ в українській мовній картині світу.

Семантичний аналіз лексичного матеріалу дозволяє простежити розвиток та зміну 
уявлень про одну з головних ознак людської істоти та її діяльності – ментальні про-
цеси. Лексичні одиниці, сукупно з фраземами, що вербалізують поле інтелектуальної 
діяльності людини, становлять певну семантичну єдність і тому розглядається в різних 
аспектах. Перший етап опису лексико-семантичного поля передбачає визначення його 
центру та периферії, а також класифікацію лексем відповідно до архісеми.

Ядро поля формують лексичні одиниці, що мають безпосередній стосунок до уявлен-
ня про ментальну діяльність людини: розум, розумний, мозок, думка, інтелект.

В Етимологічному словнику української мови зафіксовано 167 лексем (із діалектними 
формами включно), що утворюють словотвірну парадигму, яка сягає праслов’янського 
*umъ. Значна частина лексем має негативну конотацію (наприклад, неумілість, недо-
умок, нерозумність, зарозумілий) (ЕСУМ: 31–32).

Прикметник розумний насамперед ілюструє ознаку об’єкта за наявністю 
інтелектуальних рис та здібностей, а також передбачає внутрішню логіку та зміст у 
межах певної сутності. Варто відмітити, що у частині варіантів лексеми розумний 
спостерігаються метафоричні і метонімічні перенесення інтелектуальних ознак, при-
таманних людині, на тварин та неживі предмети, наприклад, «змістовний» (про книгу, 
твір), «вправний, умілий» (про руки, пальці), «який швидко сприймає, засвоює що-
небудь» (про тварину). Прикметник розумний зазнає субстантивації і використовується 
на позначення наділеного інтелектом суб’єкта: «У селі ніхто розумний не нагадує і не 
дає Дарусі конфет» (М. Матіос). Зазначимо, що в українській мовній картині світу 
найвищою частотністю і семантико-функціональним потенціалом наділена домінанта 
синонімічного ряду на позначення інтелектуальних здібностей людини – розум.

В Українському асоціативному словнику (УАС) зафіксовано чотири спільнокореневі 
лексеми, що репрезентують концепт РОЗУМ: розум, розуміти, розумний, розумно. Ядро 
асоціативного поля розум формують лексеми мозок (9% від загальної кількості), думка 
(6,1%), інтелект (5,6%), гострий (4,7%), знання (4,7%). Відповідно найчастотнішими 
реакціями на стимул розумний стали слова мудрий (6,6%), чоловік (6,1%), студент 
(5,2%). Остання реакція, очевидно, зумовлена переважно студентським складом 
учасників експерименту або тим фактом, що студенти націлені на пізнання як на ос-
новний вид діяльності. Ядерними реакціями на розумно є: сказати (5,4%), жити 
(4,9%). Найчастотнішою реакцією на розуміти визначено лексему когось (6,1%) (УАС: 
273–275). Отже, за даними експерименту, РОЗУМ постає як сутнісна ментальна ознака 
людини і властивість взаємодії індивідів у соціумі. Ядро асоціативного поля сформува-
ли номінативні одиниці на позначення сфери локалізації розуму (мозок / голова) і його 
найсуттєвішого атрибуту – гострий.

Вагомим складником наївної картини світу, який відбиває етноспецифічне 
світосприйняття, є фразеологічна система мови. О. П. Левченко з цього приводу зауважує, 
що «фразеологія переважно фіксує уявлення, які не відповідають «стереотипній» нормі, 
описує явища, предмети, процеси тощо, параметри яких відхиляються на шкалі норми 
вліво або вправо, тобто виняткові явища» [2: 23]. Значення фразеологізмів доповнюють 
картину світу образними, емоційними компонентами.
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Аналіз фразеологічних одиниць дає змогу виокремити ознаки концепту, які непо-
вною мірою зафіксовані у семантиці лексем-репрезентантів. Наприклад, Л. В. Строченко 
на підставі аналізу концепту GENIUS / ГЕНІАЛЬНІСТЬ на фразеологічному матеріалі 
англійської мови виокремила ті ознаки, що формують його структуру:

• інтелект;
• творчі здібності;
• видатний / найвищий / надзвичайний;
• новизна / оригінальність [6: 74 -75].
За спостереженням Р. В. Угринюка, структура концепту ІНТЕЛЕКТ у свідомості 

носіїв німецької мови, реконструйована на підставі аналізу фразеологічного матеріалу, 
сформована такими когнітивними ознаками:

• інтелект як розумова здатність;
• інтелект як пізнавальні здібності;
• інтелект як природні задатки;
• інтелект, зумовлений впливом соціального фактора як середовища;
• інтелект як спроможність вирішувати інтелектуальні завдання [7: 246 – 247].
Специфіка відмінності ФО від лексики полягає у яскраво вираженій експресивності 

сполуки, хоча, як зазначає О. П. Левченко, «розглядаючи фразеологічну систему як 
таку, що складається з ідіом, фразем і паремій, можна виділити власне номінативні 
фразеологічні одиниці, для яких експресивність виявляється не релевантною» [2: 24]. 
Водночас дослідниця додає, що більшість одиниць фразеологічної системи виконують 
функцію вторинного відтворення картини світу, поглибленого пізнання світу [2: 24]. Тому 
можемо зробити висновок, що вторинна номінація реалій у більшості випадків додає но-
вого смислу завдяки експресії: «Порівнюючи кількість лексичних і фразеологічних оди-
ниць, позначених експресивністю, можна твердити, що у фразеологічній системі більше 
експресивних одиниць, ніж стилістично нейтральних. Якщо слова, ідіоми, фраземи на-
зивають і характеризують предмет, явище, ситуацію, то паремії – тільки ситуацію або є 
результатом операцій мислення» [2: 24].

Отже, специфікою фразеологічної репрезентації дійсності, порівняно з лексико-се-
мантичною, є здатність формувати частково відмінну картину світу, що характеризується 
архетипними образами та сценаріями, прототипними ситуаціями, своєрідною 
міфологізованою символікою інакше, ніж лексична система.

Розглянемо об’єктивацію концепту РОЗУМ фразеологічними одиницями. У 
Фразеологічному словнику української мови у двох томах (далі ФСУМ) нами зафіксовано 
94 ФО з компонентом розум (розумний) (ФСУМ, 2: 759–761). На підставі компонентно-
го аналізу відповідно до класеми (‘предмет’, ‘ознака’, ‘дія’), оцінної та диференційної 
сем (‘спроможність / неспроможність’ (до інтелектуальної діяльності) виокремлено такі 
семантичні групи ФО:

1) процес мислення: держати (мати) розум у (в) голові (голівоньці); добрати [до] 
розуму, що добрати діла (ума, толку, глузду і т. ін.); добувати (добути, доскочити і 
т. ін.) розуму, набиратися (набратися) розуму; добр атися глузду ; доходити (дійти) 
своїм (власним) розумом; жити своїм (чужим) розумом; зростати розумом; прикласти 
(приложити) розум; повертати (повернути) [своїм] розумом (мозком); розуму вчитися 
(учитися); брати (взяти, узяти) [собі] на розум;
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2) допомога (кому-небудь) у виконанні мисленнєвої діяльності: наводити (наве-
сти) на розум; навчати добру і розуму; на розум навертати; наставляти (наставити) 
на [добрий] розум; питатися чужого розуму; питати розуму в кого; розуму випитува-
ти;

3) інтелектуально спроможна (людина), здатна мислити: бистрий на розум; 
макітра розуму; розуму (ума) палата; з розумом; розумом високий; розуму не позичати;

4) інтелектуально неспроможна (людина): небагатий (бідний) на розум; дурний 
розум; короткий розум; на розум кволий; курячий розум; на розум небагатий; несповна 
розуму;

5) неосвічена, необізнана (людина): з великого розуму, ірон.; не з твоїм (моїм і т. 
ін.) розумом робити; з дурного розуму; заднім умом (розумом) жити;

6) втрата здатності до інтелектуальної діяльності: виживати (вижити) з розуму; 
[і] розуму не стає (не стало, не стане); втрачати розум; глузд за розум завернув; з глуз-
ду з’їхати (скрутитися, зсунутися), глузду рішитися; розум тьмариться (тьмарився, 
потьмарився, гасне, мутиться, туманіє і т. ін.), розум потьмарило (помутило); спада-
ти (спасти, сплисти і т. ін.) з розуму; стерятися розумом; сходити (зійти) з розуму (з 
ума) (ФСУМ, 2: 759–761). 

У складі ФО розум найчастіше поєднується з предикатами шукати, втрачати, на-
биратися, тримати, жити (розумом), (не)ставати, гаснути та атрибутами високий, 
бистрий, бідний, короткий, кволий, курячий, свій (чужий), що актуалізують оцінну 
сему і визначають розум як бажаний, цінний об’єкт, володіння яким позначається і на 
сприйнятті індивіда соціумом. Тобто, на підставі метонімічної моделі ‘частина → ціле’ 
оцінка ментальної сфери переноситься на оцінку людини у межах певної спільноти. 

У фразеологічній системі яскраво репрезентовані одиниці з антонімічною семан-
тикою відсутності розумових здібностей і неспроможності до когнітивної діяльності. 
Зафіксовані у ФСУМ фразеологічні одиниці з компонентом дурень та спільнокореневими 
лексемами є досить неоднорідними за своїм семантичним навантаженням:

1) людина з обмеженими розумовими здібностями – набитий (битий, непоправ-
ний, безнадійний, заплішений) дурень (ФСУМ, 1: 273), дурна голова (ФСУМ, 1 :183); 

2) дії, що відображають неосвіченість, відсутність інтелектуальних здібностей – 
носитися, як дурень з писаною торбою (ступою і т. ін.) (ФСУМ, 2: 558), ляпнути дур-
ницю (ФСУМ, 1: 457);

3) дії, що передбачають введення в оману інших – дурити голову кому (ФСУМ, 1: 
274), пошити у дурні (залишити в дурнях) (ФСУМ, 2: 685);

4) дії, що передбачають відсутність користі – дурно хліб переводити (ФСУМ, 2: 
614), дурних у решето ловити (ФСУМ, 1: 444).

Можна відзначити, що більшість ФО наділені потенційними семами, які форму-
ють периферію концепту, на відміну від ядерної когнітивної ознаки «інтелектуальна 
діяльність», наприклад: «вводити в оману», «ледарювати», «відсутність користі», 
«легковажність», «жадібність», «незручне становище», «безкоштовно» та ін. Серед за-
значених одиниць лише 30,7% фразеологізмів (8 одиниць із 26 поданих містять сему на 
позначення відсутності розумових здібностей. Причиною такої ситуації можна назвати 
метафоричні і метонімічні перенесення у ФО з компонентами дурний, дурість, дурощі. 
Усі зазначені фразеологічні сполуки актуалізують негативну конотацію, адже відсутність 
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розумових здібностей представниками українського етносу сприймається однозначно та 
легко ретранслюється на інші сфери побуту і суспільного життя.

Повсякденні, наївні погляди людини про світ, що часто співвідносяться з архетип-
ним уявленнями етносу, зафіксовані у культурних кодах, тобто «універсальних способах 
відображення інформації під час її зберігання, передавання та обробки у вигляді системи 
відповідностей між елементами повідомлень і сигналами, що за їхньою допомогою ці 
елементи можна зафіксувати» [4: 492].

Одним із найдавніших є соматичний код, репрезентований значною кількістю 
слів-соматизмів, наділених розгалуженою системою значень. У ФО на позначення 
інтелектуальних процесів та здібностей найчастіше вживається соматизм голова, що 
зазнає метонімічного перенесення. В українській лінгвокультурі голові належить цен-
тральна роль як осередку розумової діяльності людини. ФО з компонентом голова фор-
мують дві семантичні групи:

1) наявність розумових здібностей: світла (ясна) голова, золота голова, розумна 
голова, твереза голова;

2) відсутність розумових здібностей: дубова голова, капустяна голова, садова го-
лова, дурна голова, нерозумна голова, куряча голова, необачна голова, порожня (пуста) 
голова (ФСУМ, 1: 183 – 184).

 Одиниці кожної групи мають полярну позитивну та негативну оцінку. Суттєво, що 
ФО з негативною конотацією мають більше кількісне вираження. Це є підтвердженням 
погляду про інтенсивну емоційність негативних сполучень. Кожна з груп має інтегральну 
сему: 1) дуже розумна людина; людина з чітким, логічним мисленням; 2) розумово обме-
жена, тупа, некмітлива, нетямуща людина.

Зазначимо, що розумові здібності людини осмислюються у межах біологічного та 
предметного кодів. За спостереженнями О. П. Левченко, «фразеологічні компоненти, 
яким приписується атрибут ‘дурний’, це насамперед тварини» [1: 18]. Прототипами глу-
поти в українській лінгвокультурі, на переконання дослідниці, є: віслюк, кінь, баран, 
вівця, бик, віл, кіт, цап, козел, ворона, синиця тощо. Серед предметних прототипів глупо-
ти в українській лінгвокультурі О. П. Левченко називає такі: цурпалок, чіп, пень, довбня, 
двері, лапоть, личак, ступа та ін. [1: 18].

Отже, фразеологічна концептуалізація розумової діяльності заснована на архетип-
них уявленнях носіїв української лінгвокультури, що мають бінарне втілення на підставі 
позитивної і негативної оцінки. Базою для концептуалізації слугують метафоричні 
і метонімічні перенесення в межах концептів РОЗУМ і ЛЮДИНА, які належать до 
лінгвокультурних констант українського етносу. 
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА УМ (РОЗУМ) В 
УКРАИНСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА

В статье осуществлена попытка обосновать антропоцентрическое измерение 
концепта УМ (РОЗУМ) и выяснить структуру его репрезентации в фразеологической 
системе украинского языка. Сделан вывод, что фразеологические единицы с семанти-
ческим компонентом “ум” имеют значение наличия и отсутствия интеллектуальных 
способностей, а также их оценку носителями языка. В статье предложен анализ се-
мантики и классификация таких фразеологических единиц.

Ключевые слова: лингвокультурный концепт, фразеологическая единица, антропо-
центризм, номинативное пространство, концепт РОЗУМ, сема.
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The article attempts to substantiate the anthropocentric dimension of the concept MIND 
and to explore the structure of its representation in the phraseological system of the Ukrainian 
language. It is determined that phraseological units with the semantic component MIND are 
important for the presence and absence of intellectual abilities and their assessment by native 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УРБАНОНІМІКИ
 НОВОЇ ЗЕЛАНДІЇ 

(НА МАТЕРІАЛІ ГОДОНІМІВ ОКЛЕНДА)

У статті проаналізовано сучасний стан годоніміки м. Окленд (Нова Зеландія). 
Схарактеризовано найменування вулиць, провулків, бульварів й інших видів доріг у 
найбільшому місті Нової Зеландії Окленді за мотиваційною ознакою, виділено на цій 
основі типи номінацій. Розглянуто специфіку способів творення номінацій цього виду 
об’єктів. Описано вимоги місцевої топонімічної служби щодо надання назв різному виду 
доріг у місті.

Ключові слова: урбанонім, урбаноніміка, годонім, мотиваційна ознака, онім, апеля-
тив, типи номінацій, спосіб творення.

Останнім часом зросла зацікавленість лінгвістів у вивчені онімастикону тієї чи іншої 
мови, свідченням чого є дослідження вітчизняних і зарубіжних учених (А. Гріччіна, 
І.І. Гримашевич, А. Титаренко, В. Неклесова, Ф. Миклошич, В. Супрун, О. Суперанська, 
E. Stokes, W. Nicolaisen та ін.), які проводять розвідки на матеріалі різних мов, вивчаючи 
специфічні риси творення та функціонування тієї чи іншої групи онімів.

Одним із різновидів онімів є урбононіми, назви внутрішньоміських об’єктів (назви 
вулиць, площ, районів, парків, організацій, установ тощо), які тривалий час залишали-
ся недостатньо дослідженими. Інтерес до їх вивчення з’явився в останні десятиліття. 
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Особливо детально та всестороннє вивчається цей клас мовних одиниць у слов’янських 
мовах: українській, білоруській, російській тощо [3, 4, 6, 7 та ін.]. Урбанонімія ан-
гломовних країн залишається до цього часу маловивченою, що і обумовлює актуальність 
пропонованої розвідки.

Урбаноніми як частина загальної мовної системи, функціонують і розвиваються за її 
законами, а їх виникнення і становлення обумовлене лінгвістичними закономірностями. 
Не можна говорити про повноту дослідження лексичної системи будь-якої мови, не вра-
ховуючи клас урбанонімів, досить чисельний і специфічний за своєю природою.

На думку вчених [7, 8], урбаноніми мають низку спільних рис з іншими розрядами 
топонімів (ойконімами, гідронімами тощо): обумовленість екстралінгвальними чинни-
ками, системність організації, спільність функцій, що виконують; наявність варіантів 
(офіційні / неофіційні назви) та ін., виявляючи при цьому свої особливі риси: високий 
рівень змінюваності, низький ступінь популярності, слабкий зв’язок з діалектами, се-
мантична вмотивованість, письмова закріпленість та ін.

Об’єктом нашого дослідження є годоніми, тип урбанонімів, до яких належать наз-
ви лінійних денотатів, зокрема вулиць, проспектів, бульварів й інших типів доріг, що 
зафіксовані в Окленді, найбільшому місті Нової Зеландії, з населенням в 1,4 млн, що 
становить ¼ від усього населення Нової Зеландії. Це місто є найбільш урбанізованою 
областю країни, розташоване на о. Північний. Було офіційно засноване в 1840 р. на 
початку колонізації країни Великою Британією. Назву отримало від прізвища графа 
Оклендського, на честь якого і було названо. Це полінаціональне місто, де проживає ба-
гато європейців англійського походження, маорійців, самоанців, китайців тощо. До 1865 
р. воно було столицею Нової Зеландії.

Метою розвідки є здійснення комплексного аналізу годоніміки Окленда (на матеріалі 
назв вулиць, провулків тощо, які функціонують у районі Манурева, що розташований в 
його південній частині). Досягнення зазначеної мети передбачає виконання таких за-
вдань: виявлення і фіксація власних назв вулиць міста на синхронному рівні; здійснення 
мотиваційного аналізу мотивувальної основи годонімічних номінацій та виділення їх ос-
новних видів; з’ясування ролі апелятивної та онімної лексики у творенні цього виду назв.

Як зазначають дослідники, годоніми – це найбільш нестабільна частина 
урбанонімного простору, оскільки вони швидко реагують на історико-соціальні зміни, 
пов’язані з політичними подіями, що відбуваються в державі та місті, зокрема, і накла-
дають відбиток на процес творення найменування. На погляд учених [2, 8], вони викону-
ють у мові номінативну та інформативну функції. 

Джерельною базою нашої розвідки слугували офіційні списки назв цих лінійних 
об’єктів, узятих із новозеландського сайту міської топонімічної служби м. Окленд 
[12]. Кількість номінацій становить 329 найменувань, які надані цим об’єктам. При 
найменуванні вулиць провулків, бульварів та ін. відповідний орган місцевої влади керу-
вався положенням “Oraki Local Board Road Naming Guidelines”, в якому зазначається, що 
назви вулиць, провулків тощо не повинні повторювати ті, які вже існують, вони мають 
мінімізувати плутанину, повинні відображати історію, культуру та індивідуальність рай-
ону; етнічний склад Окленда; не бути образливими та принизливими; при найменуванні 
перевагу надавати назвам маорійського походження. При цьому “ключове слово” повин-
но відображати протяжність і тип дороги. Вказівки щодо найменувань включають також 
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положення, що стосуються мовного оформлення, а саме, назви мають: писатися літерами 
англійського алфавіту (допустимим є вживання макрону в словах маорійського поход-
ження); мають складатися не більше ніж з трьох слів (близько 25 знаків); не повинні 
вживатися знаки пунктуації (за винятком дефісу); не має бути апострофу, артиклю (за ви-
нятком the Avenue); назви не повинні містити скорочення (виняток: St “for saint”, Mt for 
“mountain”); числівники, які входять до тієї чи іншої номінації, мають передаватися сло-
вом; прізвище не повинно вживатися з ім’ям (за винятком, якщо це визначна особа); 
якщо назва містить дериват, то він повинен писатися з урахуванням початкової форми; 
назви мають вживатися без прийменника та ін. 

Проаналізувавши мотиваційну базу відібраного корпусу годонімів, переконуємося, 
що в основі їх творення покладено певні мотиваційні ознаки, за якими іменуються назви 
вулиць та інших типів доріг. Таким чином, виділяємо: 

 номінації, утворені за антропонімічною ознакою: 
Clayton Road – “after captain M.T. Clayton, a sailor”; 
Harsley Road – “after admiral Harsley”;
Coles Crescent – “after Mr. A. Cole, a building inspector”;
 найменування, утворені за топонімічним мотивом (аналогічно топоніміці 

Англії, США, Австралії):
Hobart Crescent – “after the Australian City”;
Isley Place – “after the Scottish place”;
Heybrige Street – “after the place in England”;
 найменування, в основі яких знаходиться фізико-географічний мотив:
South view Place – “so named as it faces south”;
Tourmaline Place – “after semi precious rocks”;
 соціо-історично вмотивовані номінації:
Jutland Road – “after the War I battle at Jutland”;
Trentham Road – “named after the Army camp”;
Trevor Hoskin Drive – “named after Dr. Hoskin who was killed during the 2nd World War”;
  найменування, умотивовані значущістю суспільних подій або виробничо-

професійною діяльністю людей:
Mill Road – “as there were many timber mills”;
Hyde Street – “after Mr. Hyde who owned land in that area”;
McKlan Avenue – ‘after a local farmer;’
 номінації, зумовлені особливостями місцевості, флористичною та 

фауністичною своєрідністю регіону, країни:
Rimu Road – “named after native tree”;
Totara Road – “named after totara tree, endemic of New Zealand”;
Tui Crescent – “named after native bird”;
 номінації, в основі яких лежить мотиваційна ознака “назва морського чи 

річкового судна”:
Iona Place – “after the ship”;
Iorangi Place – “after Nathan’s boat”;
Ranger Place – “after an old Auckland yacht”;
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 номінації, в основі яких лежать захоплення новозеландців (гольф, кінний 
спорт тощо):

Hoylake Place – “after golf course in England”;
Hyperion Drive – “after a race horse”.
Проаналізувавши класи годонімів, вмотивовані різними ознаками, які лежать в 

основі номінацій, зупинимося на особливостях творення цих назв.
За своєю структурою ці номінації дво- або трикомпонентні, де ключовим (стерж-

невим словом) виступає лексична одиниця, що вказує на тип дороги. Нами виявлено 
11 лексичних одиниць, які позначають лінійні об’єкти місцевості, указуючи на довжину 
дороги, її напрямок, ландшафт тощо:

road – “open road primarily for vehicles”;
places – “short, sometimes narrow, enclosed road”;
drive – “wide main road without many cross-streets”
avenue – “broad road usually planted on each side with trees”;
way – “short enclosed road;
lane – “narrow road between walls, buildings or a narrow country road”;
street – “public road in an urban area esp. where paved and with footpaths & buildings 

along one or both sides”;
court – “short enclosed road”;
crescent – “crescent shaped road, esp. where both ends join the same road”;
rise – “road going to a higher place or position”;
grove – “road that features a group of trees standing together”;
Ключове слово містить при собі означення: однокомпонентне (Alice Park, Ben-

more Place, Banksia Drive) чи двокомпонентне (Earl Richardson Avenue, Trevor Hoskin 
Drive, Walter Stevens Drive), яке може бути виражене словом англійського (White Road), 
маорійського (Wairara Road), шотландського (Prestwick Place), французького (Mondesir 
Avenue), австралійського (Hobart Crescent), гавайського (Kaamaplii Place) та іншого по-
ходження. Більшість із них двокомпонентні годоніми. Означенням виступають слова, що 
належать до класу іменників (Holmes Road) або прикметників (White Road). Розглядаю-
чи означення, виділяємо відонімні, відапелятивні та відонімно-апелятивні види. Поміж 
відонімних виділяємо відантропонімні (John Walker) і відтопонімні (Hywell). З поміж 
перших – мотивовані прізвищами визначних історичних осіб Великобританії та Нової 
Зеландії, суспільних діячів у межах міста Окленда, відомих людей в різних галузях ви-
робництва, літератури, мистецтва м. Окленда тощо. Серед відтопонімних – мотивовані 
топонімами, які зустрічаються у Великій Британії, Австралії, Полінезії. Серед відапеля-
тивних типів (Blossom) переважають такі , що походять від назв особливостей місцевос-
ті, рослинного та тваринного світу. Відонімно-апелятивні – малочисельні (це означення 
типу Earl Richardson, Hardley Wood), коли в одному поєднується власна і загальна назви.

Отже, проведені спостереження дозволяють зробити висновок про те, що назви 
різного типу лінійних об’єктів міста Окленд семантично вмотивовані за різними озна-
ками. У словотвірному плані вони представлені словосполученнями, де ключовим сло-
вом виступає “тип дороги” та означення, виражені одним чи двома словами. Означення 
може бути представлене словом англійського чи маорійського походження. Поодинокі 
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запозичення з самоанської та французької мови, з австралійського національного 
варіанту англійської.

Перспективи наукових пошуків убачаємо в системному вивченні урбанонімії 
м. Окленда для створення загальної лінгвальної картини урбанонімікону найбільшого 
міста Нової Зеландії.
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ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ РЕАЛІЗАЦІЇ ЛЕКЦІЙ У ДИДАКТИЧНІЙ СФЕРІ

У статті розглядається лекційний дискурс у дидактичній сфері. Встановлено, що 
особливості просодичного оформлення лекції залежать від виду її презентації. 
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Проаналізовано чоловічі та жіночі варіанти просодичного оформлення лекцій, і ре-
зультати дослідження свідчать про існування чоловічого та жіночого варіантів в ме-
жах інтонаційної моделі наукового стилю мови. 

Ключові слова: лекція, лекційний дискурс, просодія, інформаційна структура, дидак-
тична сфера.

Сучасні тенденції розвитку лінгвістики характеризуються необхідністю комплек-
сного підходу в дослідженні мовленнєвих явищ, оперування даними різних дисциплін. 
Актуальним є вивчення характеру впливу екстралінгвістичного фактору статі мовця на 
смислову та просодичну організацію англомовного дискурсу.

Просодична структура усного тексту формується під впливом ряду екстралінгвістич-
них компонентів мовленнєвої ситуації, таких як соціально-рольові відношення між парт-
нерами по комунікації, їх кількісні та якісні параметри, гендерна приналежність; і ряду 
лінгвістичних характеристик тексту, а серед них, насамперед, стилістичної віднесеності 
тексту до певного типу або жанру.

Лекція в дидактичній сфері є одним з видів академічного дискурсу – складним утво-
ренням, певним соціокультурним типом мовленнєвої взаємодiї, при якому проходить 
живе спілкування в рамках вищого навчального закладу між учасниками, які мають пев-
ні соціальні ролі (лектор, викладач, студент), та метою якого є передати інформацію, 
знання необхідні для отримання вищої освіти [1, c.97].

У світлі теорії фоностилів лекція дидактичної сфери розглядається нами як жанр на-
укового стилю мови.

З точки зору комунікативної заданості ми розглядаємо лекцію як особливий тип 
усного науково-навчального тексту. 

Під час аудиторського аналізу лекцій у виконанні 8 лекторів-викладачів університе-
тів США жіночої та чоловічої статі, що володіють літературною нормою вимови аме-
риканського варіанту англійської мови, було встановлено, що необхідними елементами 
композиції усного науково-навчального тексту являються: 

1) вихідні дані або вступ;
2) формулювання гіпотези або проблеми, що розглядається, та її констатація; 
3) аргументація.
Вживання висновків – основного елементу композиційної структури публічного ви-

ступу – є факультативним.
Вищезгадані особливості композиційного оформлення лекції релевантні, незалежно 

від статі диктора.
В основі ієрархії комунікативно-прагматичних програм, що реалізуються в лекції, 

у свою чергу, лежить дихотомія основної та другорядних комунікативних програм. Ос-
новна комунікативна програма спрямована на реалізацію основного комунікативного 
наміру, на вирішення надзавдання. Другорядні комунікативні програми виникають під 
час продуціювання лекції і застосовуються з метою найбільш адекватного донесення до 
реципієнта основної мети повідомлення. Це можуть бути різноманітні ліричні відступи, 
пояснення, аргументації, описи. 

Таким чином, смислова структура одних висловлювань виявляється більш значущою 
для створення комунікативного динамізму тексту, ніж смислова структура інших вислов-
лювань, що і утворює основу тема-рематичних відношень блоків інформації.
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Під час аналізу інформаційної структури лекції були виділені рематичні блоки (РБ) – 
носії нової головної інформації; та тематичні інформаційні блоки (ТБ) – носії фонової 
інформації, що пояснює.

Аналіз інформаційно-смислової архітектоніки квазіспонтанних лекцій дозволив ви-
явити їх специфіку – неадекватність інформаційної побудови тексту лекцій дикторами 
різної статі. Аналіз показав, що дикторам-чоловікам властиво переважне вживання ТБ, 
що пояснює, перед РБ, що пояснюється. Тобто лектори чоловічої статі намагаються по-
ступово “підвести” слухача до основної інформації, заздалегідь пояснити те, що потім 
буде постулюватися у рематичному блоці як головна інформація або головна ідея лекції.

Для жіночих реалізацій характерною є схема, за якою спочатку констатується факт і 
лише потім дається його пояснення, розшифрування.

На думку Р. Р. Джордан, існує три стиля презентації лекції:
1) стиль читання: лектор читає з нотаток (або говорить так, ніби він це робить);
2) стиль розмови (бесіди): лектор говорить неофіційно, застосовуючи нотатки, або 

без них;
3) стиль риторики: лектор виступає як виконавець [2, c. 181-182].
Лекцій стилю риторики при аналізі мовного матеріалу зафіксовано не було, що дає 

змогу говорити про нехарактерність даного стилю презентації лекції для дидактичної 
сфери.

Таким чином, лекція у дидактичній сфері може бути представлена двома основними 
різновидами:

1) квазіспонтанна лекція – напівпідготовлене мовлення з застосуванням нотаток 
або без них;

2) лекція-зачитування – озвучування письмового тексту, що не виключає окремих 
елементів творчості.

У 90% випадків аудитори безпомилково відносили експериментальний текст, що 
звучав, до того чи іншого виду лекційного мовлення. Це свідчить про особливості 
просодичної організації цих видів текстів.

Під час проведення аудиторського аналізу виділено такі особливості просодичного 
оформлення квазіспонтанної лекції, які характерні для чоловічих і жіночих реалізацій:

1) підвищена гучність вимови;
2) чіткість вимови;
3) вживання розміреного, чіткого ритму повідомлення;
4) помірний з тенденцією до уповільнення темп вимови при значних темпораль-

них контрастах. У порівнянні з темпом лекції-зачитування, темп квазіспонтанної лекції 
уповільнений;

5) переважне вживання висхідних тонів;
6) емфатичний характер наголосу;
7) характерне вживання пауз хезитації; вживання пауз визначається, насамперед, 

інформаційною структурою тексту.
Для лекції-зачитування характерні такі особливості просодичної організації:
1) середня гучність вимови з тенденцією до підвищення;
2) чіткість вимови;
3) вживання розміреного, чіткого ритму повідомлення;
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4) темп вимови середній, переважно стабільний;
5) переважне вживання спадних тонів;
6) особливості членування на синтагми знаходяться у тісній залежності від 

синтаксичної структури тексту;
7) переважне вживання логічних наголосів;
8) окказіональне вживання пауз хезитації;
9) вживання пауз синтаксично передбачено.
Гучність вимови квазіспонтанної лекції дещо вища від гучності зачитування. Але 

цей показник варіюється в залежності від розміру та характеру аудиторії, в якій матеріал 
презентується та від інформаційної структури повідомлення. Встановлено, що у рема-
тичних інформаційних блоках гучність дещо підвищена, порівняно з показником ТБ.

Подібна тенденція диференціації цього показника в залежності від інформаційного 
блоку не властива для лекції-зачитування. Цей вид лекції характеризується більшою 
монотонністю вимови.

У результаті аналізу було встановлено, що інформативними для диференціації двох 
типів реалізацій квазіспонтанної лекції та лекції-зачитування являються наступні пара-
метри:

- гучність вимови – у квазіспонтанній лекції гучність вимови дещо вища, ніж при 
зачитуванні. Можливі варіації цього показника в залежності від розміру та характеру 
аудиторії, в який матеріал презентується, та від інформаційної будови повідомлення: у 
рематичних інформатичних блоках гучність дещо підвищена, порівняно з показником 
тематичних блоків; 

- темп презентації – порівняно з темпом лекції-зачитування, темп квазіспонтанної 
лекції дещо уповільнений, але зберігаються випадки прискорення загального темпу мов-
лення у ТБ, що несуть фонову інформацію;

- переважне вживаняя спадних тонів – при квазіспонтанній презентації матеріалу од-
ним і тим же диктором фіксується більша кількість вживання висхідних тонів, ніж при за-
читуванні. Крім того, для жіночих реалізацій квазіспонтанної лекції у більшій мірі, ніж для 
чоловічих, характерне наслідування просодичної моделі читання, тобто, напівпідготовлене 
мовлення лектора-чоловіка характеризується набагато більшою варіативністю тонів;

- синтагматичне членування – у квазіспонтанній лекції синтагми коротші. Їх 
тривалість зменшується в залежності від темпу повідомлення (чим повільніший темп 
– тим коротші синтагми), та інформаційної структури тексту (у рематичних блоках син-
тагми коротші, ніж у тематичних). При зачитуванні лекційного матеріалу особливості 
членування на синтагми знаходяться у тісній залежності від синтаксичної будови текту. 
Відмінності тривалості синтагм у жіночих та чоловічих реалізаціях на перецептивному 
рівні не фіксуються;

- вживання наголосів – для чоловічих та жіночих презентацій квазіспонтанної лекції 
характерне вживання емфатичних наголосів;

- вживання пауз хезитації – явище, характерне для напівпідготовленої лекції. У 
лекції-зачитуванні цей тип пауз зустрічається в мовленні дикторів-жінок. Чоловіче мов-
лення характеризується окказіональним вживанням незаповнених пауз хезитації. При 
квазіспонтанній презентації лекції більша кількість сигналів невпевненості має місце 
в мовленні лекторів-чоловіків. Паузи хезитації у мовленні дикторів-жінок виникають 
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частіше на межі смислових єдностей (синтагм, фраз), у той час як у чоловічих реалізаціях 
– всередині їх. Тенденція до переважного вживання пауз хезитації у РБ спостерігається 
в мовленні лекторів, незалежно від статі, і являється характерною рисою інформаційної 
будови квазіспонтанної лекції. 

Таким чином, згідно з результатами аудиторського аналізу встановлено, що 
квазіспонтанна лекція являється маркованим видом лекційної презентації матеріалу, 
порівняно з лекцією-зачитуванням і характеризується великою варіативністю просодич-
них параметрів. 

Перспективний напрямок подальших досліджень вбачається в комплексному вивчені 
ізоморфних та аломорфних характеристик мовлення лекторів чоловічої та жіночої статі в 
дидактичній сфері з метою розробки оптимальних стратегій перекладу науково-навчаль-
них текстів у виконанні представників різної статі.
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ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ ЛЕКЦИЙ 
В ДИДАКТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

В статье рассматривается лекционный дискурс в дидактической сфере. Установ-
лено, что особенности просодического оформления лекции зависят от вида ее презен-
тации. 

Проанализированы мужские и женские варианты просодического оформления лек-
ций, и результаты исследования свидетельствуют о существовании мужского и жен-
ского вариантов в рамках интонационной модели научного стиля речи.

Ключевые слова: лекция, лекционный дискурс, просодия, информационная структу-
ра, дидактическая сфера. 
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GENDER ASPECT OF LECTURE REALISATION IN DIDACTIC SPHERE
The article focuses on lecture discourse in didactic sphere prosodic characteristics. Lec-

ture prosodic structure peculiarities are proved to be dependent on lecture presentation types. 
Male and Female prosodic patterns of the lecture are analyzed and the research data 

specify male and female variant realizations of one and the same invariant lecture discourse 
intonation model in didactic sphere.

Key words: lecture, lecture discourse, prosody, information structure, didactic sphere.
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СТРУКТУРА МЕТАФОРИЧЕСКОГО ПОЛЯ «МИР – ТЕКСТ»

В статье рассматривается структура базовой концептуальной метафоры «Мир – 
Текст», ее предметный и предикативный ряды. Проанализированы тексты, отражаю-
щие структуру данной глобальной метафоры. Собранный материал позволяет сделать 
вывод, что структура семантического поля является языковым отражением когнитив-
ной структуры. Понятийная сеть организуется в виде фреймов, ментальных структур 
знаний о стереотипных ситуациях, объективированных в упорядоченных группировках 
лексических единиц.

Ключевые слова: метафора, базовая метафора, метафорическая модель, фрейм, 
предметный ряд, текст, предикативный ряд.

На современном этапе развития лингвистической науки возрос интерес к изучению 
метафоры как к речемыслительному феномену. Она стала предметом исследования це-
лого ряда дисциплин: философии, нейропсихологии, психолингвистики, когнитивной 
лингвистики (А.Ф. Лосев, В.В. Петров, Дж. Лакофф и др.). В филологической литературе 
также представлен ряд работ, посвященных разным аспектам метафоры – ее типологии с 
точки зрения особенностей семантики, структуры и функционирования, стилистических 
особенностей и др. (В.П. Москвин, М.В. Никитин, В.Н. Телия и др.) [3, с. 44].

Целью нашей работы является анализ структуры метафорической модели «Мир – 
Текст».

Материалом для исследования послужили различные контексты, найденные с помо-
щью интернет-источников на русском языке, а также с использованием возможностей 
Национального корпуса русского языка.

Возникновение метафоры в языке отождествлено с мировоззренческой системой но-
сителей данного языка. Из этого следует, что метафора − модель выдвижения гипотез 
[4, с. 89].

Одной из них и стала базовая концептуальная метафора «Мир – это текст», которая 
принадлежит теории постмодернизма. Теоретики постмодернизма убеждены, что язык, 
вне зависимости от сферы его применения, действует по своим законам, и человек по-
знает мир только посредством истории о нем, в виде «литературного» дискурса. 

Термин «концептуальная метафора» в понимании Дж. Лакоффа и М. Джонсона дает 
возможность отделить когнитивный процесс, который лежит в основе языковых средств 
выражения, от самих этих средств. В связи с этим американские исследователи выделя-
ют некоторое количество когнитивных метафор, действующих в сознании человека. С 
помощью когнитивной метафоры становится возможным осмысление одних концептов 
через другие, которые служат эталоном, являются базовыми.

Базовая концептуальная метафора «Мир как Текст» стала исходным пунктом совре-
менного постмодернистского мышления.
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Базовой языковой метафорой называют метафорическую модель, которая объединя-
ет широкий спектр семантических соотношений «номинативное значение – образное, 
переносное, метафорическое значение». 

По словам Дж. Лакоффа и М. Джонсона, «термин «концептуальная метафора» по-
зволяет дифференцировать языковые средства выражения и лежащий в их основе ког-
нитивный процесс, то есть понимание одного явления в терминах другого» [2, с. 262]. 
Таким образом, концептуальные метафоры представляют собой «устойчивые соответ-
ствия между областью источника и областью цели, зафиксированные в языковой и куль-
турной традиции общества» [1, с. 37]. Дж. Лакофф говорит о том, что «согласно теории 
концептуальной метафоры в основе метафоризации лежит процесс взаимодействия двух 
структур знаний (фреймами и сценариями) двух концептуальных доменов — сферы-ис-
точника и сферы-мишени. В результате метафорической проекции из сферы-источника в 
сферу-мишень, сформировавшиеся в результате опыта взаимодействия человека с окру-
жающим миром, элементы сферы-источника структурируют менее понятную концепту-
альную сферу-мишень, что составляет сущность когнитивного потенциала метафоры» 
[6, с. 54-71].

Изучая лингвистическую природу метафоры, ряд ученых (В.Н. Телия, Н.Д. Арутю-
нова, Н.М. Киселева и др.) рассматривают метафору как явление синтаксической семан-
тики, что предполагает изучение метафоры в ее семантическом значении, возникающем 
в синтаксической структуре высказывания.

Структура и содержательное наполнение метафорической модели задается номина-
тивными значениями лексем и их организацией в структуре семантического поля. Так, 
структура базовой языковой метафоры «мир – это текст» задается структурой семанти-
ческого поля «текст», которое в свою очередь включает подполе различного рода назва-
ний (слово, язык, страница, строка, лексика и т.д.), образуя при этом предметный ряд, 
или глагольное подполе, («читать», «писать», «говорить», «шептать» и т.д.), образуя 
при этом предикативный ряд. 

Рассмотрим пример реализации исследуемой метафоры:
Жизнь ― то азбука большая;
Буква первая в ней ― знанье.

(К. К. Случевский. Загробные песни. 2. Мой «Дневник» аналогий, тождеств, парал-
лелей, оставленный в столе. 17. (1902))

Автор сравнивает жизнь с книгой, азбукой, что и является семантическим подполем 
«текста» («жизнь есть азбука»). Во второй части стихотворения автор придает «знани-
ям» важное значение, как заглавной букве в алфавите. Оба случая являются предметным 
рядом структуры изучаемой метафорической модели.

Или же: 
Стих ― это весть о смерти,
Смерть ― это жизни стих.

(В. А. Меркурьева. «Дай, тебе расскажу я...» (1918.09.22))
В числе лексем, встречающихся в вышеуказанном контексте, в первом случае сло-

во Стих есть «текст». Здесь мы наблюдаем случай «текстового» выражения («текст 
как текст»), поскольку Весть также может иметь словесную/текстовую экспликацию. 
Во второй части примера автор сравнивает Смерть со Стихом, при этом оба примера 
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являются случаем предметного ряда в структуре базовой концептуальной метафоры 
«Мир – текст».

Приведём в качестве примеров вышеописанного еще несколько фраз, извлечённых 
из интернет-порталов и поисковой системы НКРЯ (www.ruscorpora.ru): Ведь мы взяли 
от «маэстро» всю его начальную теорию, азбуку искусства (Л. А. Чарская. Мой принц 
(1915)); Ненависть фанатов «Динамо» и «Зенита» друг к другу — отдельная и, увы, 
черная страница нашего футбола. (Дмитрий Митрофаненко. Кержаков вспомнил, как 
забивать // РБК Дейли, 2013.08.26); Вот почему новая глава моей жизни посвящается 
поискам точки виденья мира, неожиданных встреч с путешествующей вороной. (И.Л. 
Сельвинский. Путешествующая ворона [записки поэта, 2] (1925)); Человек и мир – это 
текст и контекст изменения времени. (С.А. Еремеева. Лекции по русскому искусству 
(2000)); И вот вхожу в намеренную грусть, / с букетом фраз пустых, тебе знакомых…, / 
к несчастью, слишком быстро я учусь, / особенно несложному плохому… / Но что с то-
бой? [remero. Как маленький и глупенький щенок http://stihi.ru/2003/07/02-1219 (2003)].

Рассмотрим случаи предикативного ряда структуры изучаемого нами метафориче-
ского поля «Мир – текст». Здесь содержание подполя «текст» задается глагольными и 
отглагольными лексическими единицами семантически непосредственно связанные со 
словом (читать, писать, редактировать, говорить и т. д.). В следующем примере автор 
демонстрирует как жизнь «читают» словно книгу: Любовь дала мне то двойное зрение, 
которым читают всю внутреннюю жизнь человека; ею я поняла твое прошлое так 
же, как настоящее, с ужасом уразумела ту роль, которую когда-то играла в твоей жиз-
ни, и с грустью поняла то, чем я стала теперь для тебя (М.В. Авдеев. Тамарин (1851)).

Ниже еще один случай реализации метафорического поля в качестве предиката. 
Здесь движения, манера танца словно «рассказывают» зрителю свой смысл: Потому-то 
театр во время исполнения ею номеров затаивал дыхание – публика видела исполнение 
танца, говорящего не только зрению, но и уму (Н.Э. Гейнце. Герой конца века (1898)).

Подобных примеров можно немало найти и в дискурсивных практиках, посвящён-
ных разной тематике. Ниже приведены еще случаи употребления метафорической мо-
дели «Мир – Текст» в предикативном ряду: В твоих глазах читая нежность, / Нельзя 
было читать любовь. [ludanarka. Ты сейчас наверное дома и нервно куришь http://stihi.
ru/2011/06/14/6920 (2011)]; Кроме того, по мнению некоторых корреспондентов, тю-
менцы не восприняли культуру восточных гостей: философские мелодии традиционной 
тайваньской музыки показались заунывными; народный танец, описывающий борьбу 
Добра и Зла под ритмичные звуки барабана, тоже вызвал недоумение [Нашего полку 
прибыло (2004 // «Народное творчество», 2004.06.21)].

Да, Олег Ефремов создал новый, современный театр, говорящий со зрителем сво-
им художественным и гражданским языком (Виктор Розов. Удивление перед жизнью 
(1960-2000)).

Когда здесь, на этом самом месте я слышала слова любви, читала страсть в глазах 
его, и это все был обман? (М. С. Жукова. Барон Рейхман (1837)).

- Я изменил ему имя, сочинил другую жизнь и устроил его рядом с Аскольдом. (Борис 
Васильев. Вещий Олег (1996))

На образование и реализацию тех или иных концептуальных метафор влияет как 
физический опыт человека, так и окружающая его действительность.
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Структура семантического поля является языковым отражением когнитивной струк-
туры. Понятийная сеть организуется в виде фреймов, ментальных структур знаний о сте-
реотипных ситуациях, объективированных в упорядоченных группировках лексических 
единиц. Фрейм объединяет элементы на основе смежности, подобия, родовидовых отно-
шений, отношений части или целого, являясь организованной структурой, что на уровне 
лексических репрезентаций отражается в структуре лексико-семантического поля.
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СТРУКТУРА МЕТАФОРИЧНОГО ПОЛЯ «МИР – ТЕКСТ»
У статті розглядається структура базової концептуальної метафори «Мир – 

Текст», її предметний і передкативний ряд. Проаналізовано тексти, що відобража-
ють структуру глобальної метафори. Матеріал дозволяє зробити висновок про те, що 
структура семантичного поля є яскравим відображенням когнітивної структури. По-
нятійна мережа організовується у вигляді фреймів, ментальних структур, обізнаних із 
стереотипними ситуаціями в упорядкованих групах лексичних одиниць.

Ключові слова: метафора, базова метафора, метафорична модель, фрейм, пред-
метний ряд, текст, предикативний ряд.
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THE STRUCTURE OF THE METAFORCED FIELD “THE WORLD – A TEXT”
The article deals with the structure of the basic conceptual metaphor “The World – a Text”, 

its subject and predicative lines. The texts refl ecting the structure of the global metaphor are 
analyzed. The collected material allows us to conclude that the structure of the semantic fi eld 
is a linguistic refl ection of the cognitive structure. The conceptual network is organized in the 
form of frames, mental structures of knowledge about stereotypical situations objectifi ed in the 
ordered groups of lexical units.

Key words: metaphor, basic metaphor, metaphorical model, frame, subject line, text, pred-
icative line.
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ФУНКЦІЙНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ЕМОТИВНО-ОЦІННОЇ ЛЕКСИКИ 
В ІДІОЛЕКТІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА

У статті схарактеризовано основні підходи до визначення понят-
тя емотивності, визначено номінальні аспекти вивчення емотивної лексики.
Стисло описані погляди науковців щодо тлумачення емотивності, оцінності та емо-
ційності. Досліджено функції емотивів у художному мовленні Олександра Довженка. 
Запропоновано класифікацію емотивно-оцінних лексичних одиниць у мовотворчості 
Олександра Довженка.

Ключові слова: емотивність, емоційність, оцінність, почуття, експресиви, емотив-
но-оцінні лексичні одиниці, Олександр Довженко, ідіолект. 

Постановка наукової проблеми та її значення. Актуальність дослідження оціннос-
ті та експресивності мовних засобів впливають на розвиток нових напрямків сучасної 
лінгвістики, із-поміж яких антропоцентризм, когнітивізм та функціоналізм. В основі 
цих мовних феноменів містяться способи і засоби вербалізації людських емоцій. Вони є 
особливою формою світосприйняття та відображення дійсності. Протягом останніх ро-
ків науковці досягли значних результатів у дослідженні механізмів мовного вираження 
емоцій людини. Увагу акцентують на засобах опису та засобах вираження емоцій. На 
мовному рівні емоції трансформуються в емотивність. Лінгвістичні дослідження емо-
тивності показують, що кожний рівень мови має набір значущих одиниць, що створюють 
функціонально-стилістичний та емоційно-експресивний ефект [4: 177].

Емотивна функція мови безпосередньо виражає ставлення мовця до описуваного 
явища, предмета чи особи [12: 199]. Реалізації цієї функції сприяють експресиви, метою 
яких є вираження психологічного стану комунікантів.

Мовна емотивність як лінгвістична категорія знаходить відображення в різних ас-
пектах дослідження лексичної семантики, фразеології, стилістичних ресурсів поетики, 
риторики, художньої мови. Проте поняття емотивності лінгвістичних одиниць має певні 
розбіжності в їх трактуванні. 

Над проблемами семантики і функціонування емотивно-оцінної лексики працювали 
українські та зарубіжні лінгвісти: С. Єрмоленко, Н. Лук᾿янова, М. Пилинський, А. Федо-
ров, Н. Бойко, В. Чабаненко, В. Шаховський, В. Телія та інші вчені. 

Серед основних сучасних підходів вивчення емотивної лексики виділяють: комуні-
кативний, заснований на принципі комунікативної спрямованості емотивної семантики 
всіх мовних рівнів – від фонеми до тексту (Г. Приходько, О. Толочко, В. Шаховський); 
культурологічний, що ґрунтується на культурно-національній своєрідності лексем 
(Н. Багдасарова, В. Школяренко, О. Янова та ін.); когнітивний, що базується на комп-
лексній формулі «мова – мислення – світ» (Л. Бєлєхова, М. Гамзюк, В. Кононенко); 
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психолінгвістичний, відповідно до якого емотивну семантику в мовленні індивіда визна-
чає взаємодія лінгвістичних і психологічних детермінантів (О. Потебня, О. Залевська, О. 
Мягкова). 

 Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю вивчення функцій вербалі-
зованих людських емоцій у лінгвокультурному й антропоцентричному вимірах. 

Мета наукової статті полягає в системному описі емотивно-оцінної лексики в худож-
ньому мовленні Олександра Довженка. 

Предметом дослідження є функційно-стилістичне навантаження емотивів у мовот-
ворчості Олександра Довженка.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування результатів дослідження. Емоти-
ви – це матеріалізовані в мові почуття, світогляд, свідомість та мислення мовця. Лек-
сичні одиниці з культурно маркованою конотацією наповнені специфічною емотивною 
семантикою, що відображає національний характер, історію та культуру [10: 7]. 

Концепція емотивності Л. Бабенко доводить, що семантична категоризація емоцій 
здійснюється через лексику, яка називає лише емоції. Мовознавець стверджує, що в іден-
тифікаційній емотивній лексиці емотивні смисли експліцитні, тому всю сукупність засо-
бів, якими позначають емоції, слід називати емотивною лексикою [1: 23]. 

Причиною появи в мові емотивних номінацій є вербалізовані емоції мовців, які за-
безпечують оригінальність та експресивність позначення явищ навколишнього серед-
овища, дії осіб, ставлення мовця до об’єкта мовлення, оцінювання чи опису [7: 60]. В 
основі класифікації емоцій лежить два складники: ставлення до власного духовного 
стану та характер взаємодії з об’єктами, які здатні задовольнити конкретну потребу. По-
вторюваність комплексу емоцій, що переживає людина, зумовлюється прототиповими 
ситуаціями їх виникнення. Це, в свою чергу, відбивається на виборі емотивних мовних 
засобів, який стає автоматичним, набуваючи такого вигляду: стимул → реакція.

Загальною властивістю емотивних смислів, що окреслюють базові людські емоції, є 
їхня національна специфіка. Найважливішою ознакою емотивної лексики є врахування її 
суб’єктивно-образного синкретизму, де формально співіснують загальнолюдські й осо-
бистісні цінності зовнішнього та внутрішнього світів етносу. Емотивність розкривається 
через когнітивно-комунікативну діяльність та є результатом інтелектуальної інтерпрета-
ції емоційності [5: 111]. Первинна функція емотивності – це емоційне самовираження: 
той, хто говорить, не прагне викликати яку-небудь емоцію у того, хто слухає. В. Ша-
ховський переконує, що емотивна семантика мови – це нечітка семантична множина, бо 
кожне слово в процесі спілкування може стати емотивним [9: 210].

Емотивна лексика інтегрована з функцією оцінки й поєднує в собі оцінний мовний 
зміст та експресивне вираження [8: 75]. Н. Бойко, досліджуючи семантичну структуру 
експресивних лексем, дотримується думки, що емотивність, оцінність, експресивність 
та образність є складниками конотативної частини семантики слова і вони рідко виступа-
ють ізольовано, а переважно – у різних комбінаціях [2: 26]. Проте емотивне й оцінне зна-
чення слід диференціювати. Емотивне значення виражає емоційність як психічний факт 
та відображає емоційні стани за допомогою мовних одиниць [11: 61]. Оцінне значення 
співвідноситься з аксіологічною картиною світу й репрезентується в мові за допомогою 
різнорівневих засобів. 
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В. Телія дотримується думки, що емотивність є одним із засобів виникнення експре-
сивної функції [6: 81]. На семантичному рівні емотивна сема – передумова експресив-
ності; ціннісна орієнтація мовця на конкретну подію. Розрізняють наступні типи оцінки: 
емоційна, що передається почуттям (приємний / неприємний); раціональна (телеоло-
гічна, утилітарна, нормативна); логічна (епістемічна, деонтична); естетична (прекрас-
не / повторне); сенсорна, яка базується на відчуттях людини; етична, яка встановлюється 
нормами моралі (моральний / аморальний); кількісна, що характеризує обсяг предметів, 
міру і ступінь виявуознаки.

Спектр емотивно-аксіологічних значеннєвих планів експресивів у художніх текстах 
досить широкий. Він ґрунтується на таких основних ознаках експресивних лексичних 
одиниць, що вирізняють їх із-поміж нейтральних лексичних одиниць: органічний зв᾿язок 
із позамовними фрагментами національної картини світу; вплив науково-технічних, сус-
пільно-економічних та культурних змін, які відбуваються в суспільстві; першорядна 
роль людського чинника; належність до специфічної лексико-семантичної підсистеми; 
максимальна відкритість; постійне активне поповнення новими словами та лексико-се-
мантичними варіантами (у тому числі й лексемами неслов᾿янського походження, утворе-
ними шляхом калькування тощо) [2].

Розглянемо функцій ний потенціал емотивно-оцінних лексичних одиниць, що функ-
ціонують в мовотворчості Олександра Довженка.

Першою групою досліджуваних експресивів є лексика на позначення негативної 
оцінки соціальних явищ, напр.: Це ганебна партизанщина… [3: 218]; Навколо пекло, у 
скронях стукає [3: 204]; побутових явищ, напр.: Гнітюча тиша [3: 85]; Трудно жилось 
їм у нас [3: 64]; І все життя їх було скорботним, як життя древніх [3: 62]; В хаті 
злидні й пустка, тільки жінка з слідами важкої праці й нестатків. Смуток [3: 70]; Як 
тихо й сумно в цій хаті [3: 70]; місця постійного проживання, напр.: Жалюгідна халупа 
[3: 88]. Актуалізаторами вербалізації негативних емоційних станів слугують номінативні 
та безособові речення. 

До наступної групи належить емотивна лексика з оцінним значенням явищ приро-
ди. Виділяємо емоційну оцінку з відтінком неспокою, що актуалізується за допомогою 
градації, напр.: Небом пропливали тривожні хмари з заходу, з німецької сторони, і тя-
гло трупом і пожарищем [3: 229]; сенсорна оцінка, що базується на слухових відчут-
тях, напр.: Було так тихо, що, здавалось, чути рух крові в серцях [3: 242]; утилітарна 
оцінка з відтінком марного, безкорисного, напр.: Нахиляється однорукий солдат, зриває 
щуплий, жалюгідний колосок [3: 71]; естетична оцінка, що вказує на все гарне, пре-
красне, виражена однорідними та неоднорідними узгодженими означеннями, напр.: І ще 
пам’ятаю: був гарний літній день, і все навколо здавалось прекрасним: сад, город, со-
няшники, й мак, і ниви за городом [3: 98]; Свята, чиста ріка моїх дитячих незабутніх 
літ і мрій [3: 69]; кількісна оцінка, яка характеризує параметричні ознаки та швидкість, 
напр.: Тоді Десна була глибокою і бистрою рікою [3: 62].

Суб᾿єктивна оцінка людини має різнобічний характер. В ідіолекті Олександра До-
вженка функціонують лексичні одиниці з позитивним суб’єктивно-оцінним компонен-
том значення, тобто ті, які викликають схвалення чи підтвердження соціально усталеної 
оцінки людини. Виразниками позитивнооцінних значень є короткі прямі компліменти, 
напр.: Який хвацький хлопець! [3: 251]; Гарна дівчина! [3: 176]; «Молодець Сашечко 
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та по торгу ходив, святий вечір…» ̶ заспівало зразу аж чотири дівки [3: 65]; ампліфіка-
ція, напр.: А він лежав у човні не поранений, а зовсім здоровий і радісний, тільки йому 
невільно було встати [3: 236]; Це був міцний і пристрасний солдат [3: 229]; стиліс-
тичний паралелізм, напр.: Як умру, то поховайте мене коло Пушкіна… Кажуть, вели-
кий поет був…[3: 225]; висхідна градація, напр.: А за селом над свіжою ямою стоїть, 
покірна долі, тиха й добра Федорченкова мати [3: 92]; емотивні лексеми з конотацією 
позитивної самохарактеристики, напр.: Горілки не п᾿ю і бійцям не дозволяю [3: 208].

До негативнооцінних належать емотиви з суб’єктивно-оцінною конотацією осуду, 
несхвалення мовцем певної особи, напр.: Ти ніякий, ні холодний, ні гарячий! Ішов би 
хоч до гетьмана, поганцю! [3: 176]; Це ж така паскудна людина! Жах! [3: 322]; А якщо 
я підійду до тебе, нікчемного й мізерного? [3: 95]; Який дурень, не прочитавши, під-
сунув мені, близькозорому, цю телеграму? [3: 85]; Жалюгідна і страшна людина [3: 72]; 
естетична оцінка зовнішнього вигляду, напр.: Огидні жовна ходять на стиснутих ще-
лепах [3: 95]; заперечення позитивних рис характеру людини, неврівноваженість, напр.: 
Учитель Леонтій Созонович Опанасенко, старий уже, нервовий і сердитий, очевид-
но, чоловік, носив золоті ґудзики й кокарду [3: 62]; Б᾿є озвірілий солдат коня [3: 71]; 
негативна суб’єктивна оцінка, що випливає з соціального статусу особи, напр.: Та не 
продадуть, цілі будете. Хто вас купить, таких голодранців? [3: 219]; І я подумав: і 
тобі болить, проклятий, бідний чоловіче [3: 65]; поодинокими є випадки самокритики, 
напр.: І вперше він здався сам собі маленьким і немічним, що прожив серед вузеньких 
нивок жалюгідне й убоге життя, зовсім не те, яке треба [3: 116].

Олександр Довженко особливу увагу звертає на вербалізацію людських почуттів, 
емоційних станів і реакцій персонажів. Для передачі емоційного стану радості та захо-
плення в художніх текстах автор використовує емотиви-виразники, що є репрезентанта-
ми різних лексико-граматичних категорій. Серед них: емотивні прислівники способу дії, 
напр.: Годі вам воювати! ̶ кричала весело молодиця. ̶ Повбиваєтесь, дівчата вичахнуть 
[3: 174]; От було весело. Ой як гарно! [3: 66]; емотивні дієслова дійсного способу, напр.: 
І вже хлопчаки примчали на лозинах, і батьки їх раділи, чи не дужче за хлопчаків… [3: 
113]; Дітвора була в казна-що вдягнута ̶ в дідівські важкі шапки, мокрі валянці, але 
раділа весні, теплу і звільненню від хатнього ув’язнення, і гукала, й бігала боса по нероз-
талому снігу, не слухаючи звичних материнських погроз і проклять [3: 192]; емотивно-
оцінні якісні прикметники, напр.: Щасливий я, що народився на твоєму березі…[3: 69]; 
емотивно-марковані предикативно-субстантивні конструкції, напр.: Він весь перебуває в 
своїх радощах і готовності до дії [3: 105]. 

Почуття пригніченості, жалю та смутку актуалізовано у нізці художніх контекстів, 
напр.: Якась нудьга підступила мені до горла. І так мені стало погано, погано [3: 67]; 
Полонений упав і гірко заридав! Його життя здалось йому загубленим навіки ̶ ганьба, 
ганьба…[3: 181]. Актуалізаторами емоційно-оцінних семантичних планів слугують лек-
сичні повтори. Треба ж когось вдарити людині ̶ серце крається від гніву, розпачу… [3: 
70]; Нема ні бога, ані чорта, і жаль мене чомусь бере, що вже нема в річках русалок і 
водяних-мірошників нема [3: 69]; З пристрасним риданням металась вона в малій своїй 
літній хатині, б᾿ючись грудьми об стіни, розриваючи на собі одяг [3: 124]; Передчуття 
грози гнітило його [3: 241]. Увиразнення емотивно-оцінних характеристик внутрішніх 
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станів персонажів забезпечують фразеологічні одиниці (серце крається від гніву, жаль 
бере) та синоніми-емотиви (гнів, розпач, ридання).

Актуалізаторами вербалізації стану гніву та ненависті слугують дієслівні форми дій-
сного та наказового способу, напр.: Він так зворушив нас слізьми, що навіть батько, 
який ненавидів одвертість почуттів, і той мало не сплакнув [3: 62]; Винищуйте, гро-
міть фашистського звіра! Реалізація концепту гніву здійснюється прямою номінацією 
емоцій за допомогою емотивних іменників, напр. : Хай до неба здіймається священний 
вогонь ненависті до окупантів! Смерть фашистським окупантам! [3: 239]; Таж, 
певно, не знайшли одне одного чи не доглянули, і гнів, і ненависть, які були огидні їм 
ціле життя, підкинула їм ворожка-чарівниця, і все життя облудні примари невпинно 
турбували їх і бентежили марно [3: 62]. Експресивізують художні контексти риторичні 
звертання, емотивно-оцінні епітетні структури.

Поза увагою автора не лишилася емотивно-оцінна характеристика тваринного світу. 
Переважає негативна сенсорно-емоційна оцінка зовнішнього вигляду, внутрішнього ста-
ну та настрою, напр.: Коні були худі й некрасиві [3: 62]; Вони були коростяві. Крім того, 
наші коні були невеселі [3: 62]; Аж ось в неділю, тижнів через п’ять, якраз після обіду, 
коли ми всі сиділи коло хати, лузаючи насіння, дивимось ̶ біжить Пірат, заморений, 
худючий [3: 62]; Були нещасливі, ображені мужицькі кінські душі [3: 63]; Були часом 
хитрі й недобрі коні [3: 62]. Зрідка характер тварин автор окреслює позитивнооцінними 
експресивами, напр.: Нічого казати, розумний був, добрий пес. Він був пес-трудяга [3: 
63]; Ну ви подумайте, собака, а такий жалісний і таке витворяє [3: 63]; Він веселив 
своєю артистичною натурою [3: 63].

Отже, механізм «емоціоналізації» лексичних одиниць і художніх контекстів в ідіо-
лекті Олександра Довженка виявлено на мовному та мовленнєвому рівнях. У зв’язку 
із цим розмежовуємо узуальну емотивність лексичної одиниці та контекстуальну, зва-
жаючи на те, що емотивні лексеми функціонують як у системі мови, так і системі мов-
лення, висловлення (тексту). Відтворення оцінного ставлення до певних явищ та фактів 
реальної дійсності ̶ одна з найважливіших функцій емотивів, що реалізується в актах 
комунікації, у яких оцінка є універсальною лінгвістичною категорією. У мовотворчості 
Олександра Довженка оцінюванню підлягають найрізноманітніші фрагменти довкілля: 
соціальні явища, зовнішній вигляд та внутрішній стан людини, тварин, явища приро-
ди. Проте найважливіше функційне навантаження емотивно-оцінної лексики в ідіолекті 
Олександра Довженка ̶ це почуттєва сфера людини: вербалізація емоційних станів та 
емоційних реакцій персонажів, особливостей характерів, об’єктивованих через зовніш-
ній вигляд, міміку, жести та у зв’язку із їхнім соціальним статусом.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ ЭМОТИВНО-ОЦЕНОЧНОЙ 
ЛЕКСИКИ В ИДИОЛЕКТЕ АЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКО

В статье охарактеризованы основные подходы к определению понятия эмотивности, 
предъявлены номинальные аспекты изучения эмотивной лексики. Кратко описаны взгляды 
ученых на толкование эмотивности, оценочности и эмоциональности. Исследованы 
функции упомянутых понятий в художественной речи. Осуществлена классификация 
эмотивно-оценочных лексических единиц в идиолекте Александра Довженко.
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FUNCTIONAL ABILITY OF EMOTIONALLY-VALUABLE VOCABULARY IN 
OLEXANDR DOVZHENKO`S IDIOLECT

The main approaches to the defi nition of the concept of emotivity are described in the ar-
ticle. The nominal aspects of the study of emotional vocabulary are determined. The views of 
scholars on the interpretation of emotionality and evaluation are briefl y described. The func-
tions of the mentioned concepts are investigated in the artistic speech. The classifi cation of 
emotionally-estimated lexical units of Oleksandr Dovzhenko`s idiolect is researched.

Key words: emotionality, appreciation, feelings, expressiveness, emotionally-estimated 
lexical units, idiolect, Oleksandr Dovzhenko.
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ДІЄСЛОВА РУХУ В МАГІЧНОМУ МОВОСВІТІ 
УКРАЇНСЬКИХ ТА АНГЛІЙСЬКИХ ФАНТАСТИЧНИХ ТВОРІВ

У статті на матеріалі романів української письменниці Дари Корній і британської 
письменниці Джоан Кетлін Ролінґ проаналізовано дієслова на позначення переміщення, 
пов’язані з літературними персонажами та об’єктами зображеного авторками ма-
гічного світу. За допомогою порівняльного методу визначено дотичні координати се-
мантичної матриці аналізованих мовних одиниць в україномовному та англомовному ху-
дожньому тексті. Описовий метод сприяв значеннєвій характеристиці досліджуваних 
вербативів. Визначивши багато спільного в лінгвальній площині романів обох письмен-
ниць на рівні образної організації сюжетного простору, доходимо висновку про подіб-
ність семантико-стилістичного навантаження дієслівної системи як частини мовної 
площини обох метатекстів.

Ключові слова: Дара Корній, Джоан Кетлін Ролінґ, роман, фантастичний твір, діє-
слово, рух, мовосвіт.

У сучасному літературному просторі активізувалася увага письменників до вірту-
ального, магічного, вигаданого світу, що співіснує з реальним часово-просторовим кон-
тинуумом. Цікавим вектором розвитку фантастичної дитячої (і підліткової) літератури є 
серія романів про Гаррі Поттера Джоан Кетлін Ролінґ і про Мальву Дари Корній. Казкова 
сага британської письменниці стала доступною українському читачеві завдяки вдалому 
перекладу Віктора Морозова. Українськомовна серія романів Дари Корній виявляє бага-
то дотичних напрямків мовознавчого студіювання в порівнянні з текстами англійської 
авторки.

Англомовне фентезі в українській лінгвістиці аналізували в дисертаційних дослі-
дженнях І. Александрук, А. Потапова, О. Солодова, І. Терсіна. Об’єктом їхнього вивчен-
ня були композиція романів Джоан Кетлін Ролінґ, часо-просторовий аспект художніх 
творів, структура мовних одиниць, специфіка перекладу.

На міфопоетичній основі романів Дари Корній акцентував А. Гурдуз. Цей «побудо-
ваний на глибинній етнорелігійній культурі текст захоплює переосмисленими авторкою 
міфологічними персонажами, глибоким світоглядним спрямуванням, оригінальністю 
сюжетних ліній» [14, с. 5]. «Письменниця вдало вплітає традиційні міфологічні об’єкти 
у власний мовосвіт, надає їм додаткових семантико-стилістичних відтінків. Усі світи, 
зображені авторкою, наповнені різноманітними міфологічними об’єктами, які набули 
яскравої вербалізації в художньому мовленні» [3, с. 255].

Лінгвальна площина обох метатекстів є настільки багатоаспектною, що багато на-
прямків залишаються відкритими для ґрунтовних мовознавчих студій. Як відомо, 
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ключовим концептом фантастичних творів є магічний предмет. Ретельне дослідження 
мовної тканини текстів засвідчило дистрибуцію іменників, що номінують магічні кон-
цепти, із дієсловами на позначення руху. Аналізові таких вербативів присвячена наша 
стаття.

Однією з характерних ознак магічних предметів є наділення їх можливістю поводити 
себе, як живі істоти. Вони набувають умінь рухатися в просторі, і цю особливість на вер-
бальному рівні відтворюють дієслова на позначення руху. В англійськомовному фентезі 
в цій групі вербативів переважає лексема «літати». Так, у творах Джоан Кетлін Ролінґ 
літають мітли, квідичні м’ячі, записнички, автобуси, машини, ключі. Причому ця дія ре-
алізується через застосування магії, наприклад: Уяви собі чарівника, котрий купує стару 
іржаву машину, каже своїй дружині, що хотів би просто її розібрати, аби побачити, як 
вона працює, а насправді зачаровує її, щоб та машина літала [11, с. 44].

У романі «Зворотний бік світів» Дара Корній описує дар літати головної богині, 
пов’язуючи можливість переміщуватися в просторі з реаліями «крила». Магічного зна-
чення в такому контексті набуває роль сопілки з горіхового дерева, яка й зумовлює появу 
крил: Попросила вона свого чоловіка зробити з гілки горіхового дерева сопілку. Він зро-
бив і заграв. Зазвучала прегарна музика. І виростали від тої музики крила. І стала мати 
Земун Птахою й отримала дар, щоб літати [4, с. 143].

Уміння переміщатися в просторі в романі Дари Корній «Зворотний бік сутіні» під-
креслено вербативом «пірнути». Ця дія уможливлюється за допомогою амулета: Відго-
родився від запахів, звуків реального і пірнув у світ Безконечного Океану за допомогою 
амулета – великого срібного кулона з красивим ажурним орнаментом і зображенням 
вигравіруваного на ньому рівностороннього хреста… [5, с. 81].

Уміє повзати книжка, подаровано Геґрідом Гаррі в День його народження: Звідти 
випала… книжка. Не встиг Гаррі оцінити її розкішну зелену палітурку, прикрашену зо-
лотистим написом «Жахлива книга жахіть», як книжка стала на ребро й посунула 
боком через ліжко, немов якийсь химерний краб [8, с. 17]; Книжка хряпнулася на підлогу 
й поповзла далі. Гаррі крадькома подався за нею. Книжка сховалася в закутку під сто-
лом [8, с. 17]; Книжка клацнула його за пальці й поповзла повз нього, відштовхуючись 
палітурками. Гаррі розвернувся, кинувся вперед і повалив її на підлогу [8, с. 17]; …Гаррі 
міцно стиснув книжку, витяг з комода ремінець і туго її зв’язав. «Книга жахіть» роз-
лючено пручалася, але ні кусатися, ні тікати вже не могла [8, с. 17]. Виявляється, щоб 
розгорнути «Жахливу книгу жахіть», потрібно її погладити: Книжка намірилася його 
вкусити, але Геґрід провів по корінцю своїм велетенським пальцем, і книжка, затрем-
тівши, розгорнулася й завмерла на його долоні [8, с. 103–104].

Оживають усі зображення: фотографії, світлини в «Щоденному віщунові», портрети. 
Ця особливість є закономірною в чарівному мікрокосмі: Як завжди в магічному світі, 
фотографія рухалася: чарівник, який, очевидно, й був Ґільдероєм Локартом, зухвало під-
моргував їм усім [11, с. 40].

Як жива істота, поводить себе посуд: Чайничок мовби сказився: плювався гарячим 
чаєм, а щипці для цукру затиснули ніс одному панові… [11, с. 35]; Вона недбало махнула 
чарівною паличкою в бік раковини, де лежав брудний посуд, і він почав сам себе мити, 
тихенько подзенькуючи [11, с. 39]. 
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У Міністерстві магії активно використовуються паперові літачки-записнички, які 
розносять інформацію в різні відділи. Користуючись ліфтом, вони рухаються всіма по-
верхами установи: – Це літачки-записнички, вони розносять інформацію між відді-
лами, – пошепки пояснив містер Візлі. – Раніше використовували сов, але вони так усе 
загиджують… скрізь на столах красувався їхній послід… [9, с. 125]. При цьому літачки 
ширяють, залітають, кружляють, шугають, пурхають: …Водночас у ліфт залетіло кіль-
ка паперових літачків. Гаррі задивився, як вони ліниво ширяли в нього над головою [9, 
с. 125]; Ліфт, побрязкуючи, піднімався вгору, а літачки-записнички кружляли довкола 
лампи, що звисала зі стелі [9, с. 125]; Коли двері відчинилися, разом з кількома чаклунами 
й чарівницями з ліфта шугнули два літачки, проте залетіло їх ще більше… [9, с. 125]; – 
Звиняйте, – і чаклун з вогнедихим курчатком вийшов з ліфта, а за ним пурхнула ціла 
зграйка літачків-записничків [9, с. 125]. 

Самостійно рухаються ланцюги на кріслі в залі Чарверсуду: Гаррі глянув: Він уже 
бачив, як оживають ці ланцюги, приковуючи того, хто сідає в крісло [9, с. 132]. 

Одним із засобів переміщення в просторі є летиключ – предмет, до якого потрібно 
доторкнутися, щоб опинитися в іншому місці. Такої властивості можуть набувати різні, 
відповідно зачакловані предмети. Так, у романі «Гаррі Поттер і смертельні реліквії» ле-
тиключ має вигляд срібної щіточки для волосся: Летиключ у нас, – сказав він Гаррі. – Він 
відлітає за три хвилини, якщо хочете – можете скористатись [10, с. 59]. 

У магічному світі, відтвореному Дарою Корній, окремі предмети набувають чарів-
них властивостей руху. Так, самостійно котиться зачарований клубок ниток: Тим часом 
Ягілка взяла з кошика сірий клубок, простягнула його Мальві: – Бери. Кинеш собі в ноги. 
Кінець нитки міцно триматимеш у руках. Йтимеш за ним, він показуватиме дорогу [4, 
с. 116].

Можливістю самостійно рухатися наділена більшість предметів у помешканні Ягіл-
ки: Мальва знову ошелешено зиркала на прядку, яка сама рухалася, на піч, у якій булька-
ло та кипіло в горщиках, на мітлу, яка сама підмітала підлогу [4, с. 117].

Магічним предметом, який має здатність рухатися, є мітла. Цей чарівний об’єкт пред-
ставлений у мовосвіті обох письменниць. Дистрибутивно іменник «мітла» пов’язаний із 
дієсловом «вібрувати» Приклади: Після запитання мітла ледь чутно завібрувала у її 
руках [4, с. 78]; Він [Гаррі] закинув праву ногу на «Вогнеблискавку», міцно вхопився за 
держак і відчув, як той легесенько вібрує, наче мітлі самій кортіло скоріше здійнятися 
в повітря [9, с. 57]. 

Найвищим рівнем володіння можливістю рухати предмети в аналізованих фантас-
тичних творах є виконання цієї дії силою слова, думки. Цим даром володіє Стрибог: 
Стрибог наче чекав цього, бо миттєво поставив щит, не роблячи жодних рухів, одним 
лишень поглядом. Чорний пелех завис у повітрі, наче замислився, що йому далі робити, 
потім мляво закружляв угорі та розсипався в повітрі [6, с. 229].

Отже, вербалізація дії в романах як української, так і англійської письменниць реа-
лізується через активне залучення дієслівної системи відповідних мов до лінгвального 
простору текстів. Показовою є дистрибуція аналізованих вербативів із субстантивами, 
що номінують концепти магічного світу. 

Активним виявом дієслівної системи на позначення руху в обох метатекстах є 
вербатив «літати». Але система значно розширюється внаслідок використання інших 
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вербативів, що набувають яскравих семантичних і стилістичних відтінків. Їх глибоке ви-
вчення на компаративній основі є перспективним напрямком подальших мовознавчих 
досліджень.
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ГЛАГОЛЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ В МАГИЧЕСКОМ ЯЗЫКОВОМ МИРЕ 
УКРАИНСКИХ И АНГЛИЙСКИХ ФАНТАСТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
В статье на материале романов украинской писательницы Дары Корний и британ-

ской писательницы Джоан Кетлин Ролинг проанализированы глаголы со значением пере-
движения, относящиеся к литературным персонажам и объектам магического мира, 
изображенного авторами. С помощью сравнительного метода определены общие коор-
динаты семантической матрицы анализированных языковых единиц в украиноязычном 
и англоязычном художественном тексте. Описательный метод дает возможность ис-
следовать семантический аспект вербативов. Найдя много общего в лингвальной пло-
скости романов обеих писательниц на уровне образной организации сюжетного про-
странства, делаем вывод о сходстве семантико-стилистической нагрузки глагольной 
системы как части языковой плоскости обоих метатекстов. 

Ключевые слова: Дара Корний, Джоан Кетлин Ролинг, роман, фантастическое про-
изведение, глагол, передвижение, языковой мир.
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VERBS OF MOVEMENT IN THE MAGIC LANGUAGE OF UKRAINIAN AND 
ENGLISH FICTION

The article analyzes the verbs of movement that are connected with the literary charac-
ters and objects represented in magical words created by the fi ction authors Dara Korniy and 
Joan Kathleen Rowling. Using the comparative method, the Ukrainian-language and English-
language texts’ tangent coordinates of the semantic matrix of the analyzed linguistic units were 
determined. The descriptive method promoted the semantic characteristic of the studied ver-
bians. Having defi ned a lot of common in the linguistic surface of the novels of both writers 
at the level of fi gurative organization of the plot space, we drew a conclusion that there is the 
similarity of the semantic-stylistic load of the verbal system as a part of the linguistic plane of 
both metatexts.

Key words: Dara Korniy, Joan Kathleen Rowling, novel, fi ction, verb, movement, magic 
world language.
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КОНЦЕПТ «ЛЕС» 
В УКРАИНСКИХ И НЕМЕЦКИХ ВОЛШЕБНЫХ СКАЗКАХ 

В статье рассматривается один из важнейших концептов украинских и немецких ска-
зок, – «лес», – с учетом как национальной специфики, так и общего, универсального в ска-
зочных текстах. Подчеркивается фундаментальная роль данного концепта в сказочном 
дискурсе немцев и украинцев. Делается вывод о более негативном восприятии концепта 
«лес» в украинских сказках, равно как и об особой магической функции леса у немцев. Под-
тверждается необходимость дальнейших исследований в области сказочного дискурса, – с 
целью выявления и национальной специфики, и общих элементов. Анализируются конкрет-
ные примеры волшебных сказок, приняты во внимание их особенности. 

Ключевые слова: лес, сказочный дискурс, украинские и немецкие сказки, концепт, 
волшебные сказки.

Дискурс, будучи языковым выражением определенной общественной практики и 
вместе с тем ситуативным контекстом в сочетании с самим текстом [8: 230–232], безус-
ловно, является многозначным понятием. Учитывая тот факт, что вопрос дискурса и его 
составляющих остается открытым, особенно актуально выделение его важнейших ком-
понентов. В нашем исследовании таковым является концепт «лес» как один из ключевых 
концептов сказочного дискурса.

В дискурсе волшебных сказок действие, как правило, охватывает две локации: дом 
и лес. К ним могут добавляться также сторонние, однако две вышеназванные являются 
основными, реализуя оппозицию «свой – чужой», лежащую в основе любой культуры. 
В нашей работе мы изучим концепт «лес» в украинских и немецких волшебных сказках 
как воплощение «чужого», сравним отношение к лесу в фольклоре немцев и украинцев. 
Материалом для нашего исследования служат украинские и немецкие сказки (в случае с 
немецкими – записанные братьями Гримм).

Целью предлагаемой статьи является изучение концепта «лес» в украинском и не-
мецком сказочном дискурсе на материале сказок, записанных в Украине и Германии со-
ответственно. 

В качестве методов исследования послужили сравнительно-сопоставительный, опи-
сательный, метод дискурсивного анализа.

В основе сказочного дискурса – следующая особенность: протагонист в начале сказ-
ки до́ма, на своей территории, находится в безопасности. Далее события развиваются по 
традиционной схеме – по необходимости (или по собственному желанию) герой отправ-
ляется в лес, где его ожидают различного рода испытания. Несмотря на особую важность 
дома в украинской и немецкой культурах, свою весомость он приобретает во многом 
из-за столь яркого контраста в с лесом. Для изучения концепта «лес» на конкретных 
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примерах обратимся непосредственно к текстам волшебных сказок, записанных в Укра-
ине и Германии.

В украинской волшебной сказке «Троє братів і песиголовець» главными героями яв-
ляются братья-пастухи Петро, Микола и Иван, оставшиеся ночевать в лесу: «Вівці вте-
кли до лісу, і ніяк пастухи не могли їх звідтам вигнати. Прийшлося заночувати в лісі. 
<…> Раптом чують: хтось в лісі кричить: „Буй, бу-у-уй!“» [7]. Микола отозвался, и так 
братья стали пленниками песиголовца: «Йшли брати цілу ніч, а на ранок прийшли до 
велетенських скель. Песиголовець загнав овець в сарай, а братів замкнув в сінях» [7]. 
Само чудовище, встреченное героями в лесу, описывается в тексте сказки следующим 
образом: «Сам величезний, тіло людське має, а голову псячу. На лобі око, як жарина 
палає» [7].

С одной стороны – мотив из «Одиссеи» (сарай вместо пещеры, песиголовец вместо 
циклопа, которого протагонисту данной сказки также удается ослепить). С другой – па-
раллель с русской сказкой «Лихо одноглазое», где ради спасения главный герой отрубает 
себе руку [2: 704–705]. (С той лишь разницей, что в украинской сказке ослепленному 
песиголовцу волшебный перстень говорит, где найти одного из братьев, а тот не может 
его снять и в итоге отрезает себе палец, тем самым спасая себя и других: Микола бро-
сает палец с перстнем со скалы, песиголовец прыгает за ним и разбивается.) Сказочный 
лес украинцев довольно жесток по отношению к тем, кто не знает его законов, судя по 
данной сказке. Более того, в «Энциклопедическом словаре символов культуры Украи-
ны» находим более подробное описание песиголовца: «Песиголовці – міфічні велетні-
людоїди, що вирізнялися нечуваною жорстокістю. Вони були дуже злими і кровожер-
ливими. Песиголовці ловили людей, садили в глибокі ями, відгодовували, а потім їли. 
Песиголовці мали вигляд дуже високої, вкритої шерстю істоти із собачою головою та 
одним оком посеред лоба. <…> Песиголовці є символом жорстокості» [4: 212]. Следова-
тельно, и сам лес в украинской сказке – очень опасное место, таящее столь безжалост-
ных чудовищ, которых все же можно победить. Природа противопоставлена цивилиза-
ции, но непосвященный герой в лесу выжить не сможет. 

Очевидно, по этой причине в другой украинской сказке, «Про гору, що верхом ся-
гала неба», наряду с образом леса вообще возникает его исключительно негативное во-
площение – Страшный лес, в который граф заклинает не ходить своих сыновей: «Коли 
підете на полювання, можете стріляти звірину в усіх хащах, тільки варуйтеся Страшного 
лісу. Я наказав повісити на ліс табличку з написом, щоб туди ніхто не смів ходити. А 
коли хтось осмілився б зайти, живим звідти не повернеться... [6: 173]». Разумеется, по 
логике сказки, запрет однажды нарушается тремя сыновьями: «Як Страшного лісу не 
береглися – помилилися і несамохіть зайшли до нього [6: 174]. Сюжет развивается таким 
образом, что в Страшном лесу каждый из братьев получает от таинственного дарителя 
по волшебному артефакту, в то время как дарителем оказывается нечистая сила: «Про-
кинулися брати і видять: під деревом щось лежить, – то був не панчук, а чортик. Він 
хазяйнував у Страшному лісі, заманював до нього людей, хащею водив їх до загибелі» 
[6: 175]. В обмен на дары антагонист просил не убивать его, но младший брат все же под-
стрелил хозяина Страшного леса, тем самым сняв с этого места проклятие. То есть лес 
в данной украинской сказке оказывается зловещим, но стоит одному из героев бросить 
вызов злу – и оно повержено.
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Украинская сказка «Убогий та багатий» имеет много общего с арабской сказкой из 
сборника «Тысяча и одна ночь» – «Али-Баба и сорок разбойников» [1]. В обоих случаях 
имеет место история о богатом и бедном братьях, причем богатый погибает из-за своей 
жадности, совпадает и число разбойников, – с той лишь разницей, что в украинской 
сказке с учетом местной специфики роль разбойников играют гайдамаки, безнаказанно 
грабящие пана. В начале сказок главный герой отправляется в лес за дровами (в араб-
ском варианте – хворостом): «От чоловік і каже: „Мовчи, жінко, не лай! Я запряжу воли, 
і піду у ліс, і там нарублю дров, продам, то й будуть гроші“» [7]. В дальнейшем именно 
в лесу арабский и украинский протагонисты обнаруживают логово разбойников и слы-
шат «кодовую» фразу, с той лишь разницей, что в украинском варианте она звучит про-
ще: «Двері, одчиніться!» и, соответственно, «Двері, замкніться!»[7]. Следовательно, лес 
здесь выполняет волшебную функцию, равно как и функцию судьи, награждая бедного, 
находчивого персонажа и карая его завистливого, скупого брата.

В волшебной сказке «Дівчина-тростинка» лес также играет не последнюю роль. 
Главный герой, сирота Иванко, в наследство от родителей получает дом и огород: «Як 
умирали його тато й мама, то лишили йому стару хатку і городу латку» [7]. Затем дом 
у него отбирают, Иванко помогает журавлю и встречает девушку, которую ведьма пре-
вратила в тростинку по причине отказа выходить замуж за ее сына-великана. Спасти 
заглавную героиню сказки можно только с помощью ее перстня, на поиски которого и 
отправляется протагонист. Впоследствии он обнаружил домик у дороги: «Іванко йшов 
полями, лісами. Якось при дорозі побачив хатку» [7]. Находился ли домик на опушке 
леса, не уточняется, однако в дальнейшем становится ясно, что старушка, живущая там, 
и есть ведьма. Об этом Иванко узнает от одного из котов, живущих у антагонистки. Сю-
жет осложняется тем, что помочь юноше, по словам кота, может только доживающий 
свой век в пещере колдун – враг ведьмы. Перед смертью он рассказывает Иванко, как 
попасть на остров, где спрятан перстень. 

Примечательно, что на самом острове, который находился, согласно тексту сказки, 
посреди «синего моря», также был дремучий лес, окаймлявший Железную гору: «На 
острові був дуже густий ліс. Височезні дерева піднімалися до самого неба. Тоді котик 
видряпався на верх найвищого дерева і роздивився в усі боки. Крикнув: „Іванку, Залізна 
гора – близько!“» В дальнейшем Иванко побеждает великана, похищает перстень, спа-
сает двенадцать заточенных на острове девушек, а также снимает заклятие с двух моло-
дых людей, пытавшихся спасти главную героиню прежде, и с нее самой. Но при этом, 
как видим, лес в данной сказке не просто встречается на пути протагониста, а является, 
по сути, преддверьем владений главного злодея – великана. Двенадцать своих пленниц 
он отпускал собирать ягоды в этом лесу, так как сбежать они все равно бы не смогли. 
Следовательно, лес вновь выполняет магическую функцию, оставаясь все же опасным 
местом. Важно также заметить, что в финале сказки говорится о происхождении главной 
героини: «Дівчина дала йому золотий перстень, і вони пішли до її тата і мами. То були 
чесні гуцули, які виплакали очі за своєю єдиною донькою» [7]. Учитывая тот факт, что 
гуцулы – этническая группа украинцев, живущих на территории Карпат, можно говорить 
о довольно обширной географии сказки – от Карпат до Черного моря.

Теперь рассмотрим концепт «лес» в сказках, записанных братьями Гримм.
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В немецкой сказке «Братец и сестрица» (которая отчасти напоминает сюжет рус-
ской сказки «Сестрица Аленушка, братец Иванушка», записанной А. Н. Афанасьевым 
[2: 613–619]) главные герои решают сбежать от злой мачехи: «Вечером пришли они в 
большой лес и были так утомлены своей скорбью, голодом и дальним путем, что забра-
лись в дупло дерева и уснули» [3: 52]. Следовательно, в данной сказке братьев Гримм 
лес выступает в роли убежища, места для ночлега. В то же время он не спасает про-
тагонистов от мачехи-ведьмы: «А злая мачеха их была ведьма и видела, как дети ушли 
из дому, и сама, невидимой, как все ведьмы, прокралась за ними следом и все ключи в 
лесу заколдовала» [3: 52]. Далее происходит то же самое, что и в русской сказке: братец 
все-таки пьет воду из источника и превращается в козлика. Затем они находят домик в 
лесу и остаются там жить вдвоем: «Так и жили они некоторое время одни-одинешеньки 
в глуши» [3: 53]. Затем король (в русских вариантах – царь, барин) во время охоты в лесу 
обнаруживает их пристанище и предлагает девушке выйти за него замуж. Лес тем самым 
становится вторым домом для главных героев данной сказки – до тех пор, пока они не 
переезжают в королевский замок (который также не спасает их от злодеяний антагонист-
ки). У А. Н. Афанасьева представлено четыре варианта сказки об Аленушке и Иванушке 
[2: 613–619], и лишь в двух из них упоминается лес, однако в другом контексте: брат и 
сестра отправляются туда собирать ягоды. 

Как видим, в немецкой сказке лесу придается бо́льшее значение, и здесь уместной 
будет параллель со сказкой «Гензель и Гретель», где главные герои, также брат и сестра, 
покидают дом из-за злой мачехи, с той лишь разницей, что это происходит по ее инициа-
тиве: «Мачеха еще дальше завела детей в лес, туда, где они отродясь не бывали» [3: 71].

В сказке «Король-лягушонок, или Железный Генрих» местом, куда ходила играть 
главная героиня, был лес: «Близ королевского замка раскинулся большой дремучий 
лес…» [3: 13]. Там же находился колодец, у которого королевская дочь встречает зачаро-
ванного королевича в образе лягушонка. То есть лес из зловещего места в данном анту-
раже превращается в исходную точку для приключений, загадочную и притягательную.

В немецкой сказке «Золотой гусь» главный герой просит у отца разрешения сходить 
в лес за дровами. Старший и средний сыновья уже отправлялись туда, но вернулись ни 
с чем, так как отказались поделиться едой с незнакомым стариком. Такая же встреча 
ожидала и младшего брата: «Пришел дурень в лес, и ему тоже повстречался старенький, 
седенький человечек…» [3: 262]. Так как протагонист поделился с незнакомцем всем, 
что у него было, человечек посоветовал ему срубить старое дерево, пояснив это тем, 
что в его корневище дурня ожидала некая находка: «Пошел он к дереву, подрубил его 
и, когда оно упало, увидел золотого гуся» [3: 263]. В дальнейшем благодаря волшебной 
птице главному герою удается рассмешить королевскую дочь, однако король трижды от-
казывается выполнять свое обещание и выдавать принцессу за простолюдина. Протаго-
нист вновь обратился за помощью к лесному человечку, и в итоге «свадьба была сыграна 
торжественно, а по смерти короля дурень наследовал все его королевство и долгое время 
жил со своею супругою в довольстве и согласии» [3: 266]. На примере данной сказки мы 
видим, как лес становится местом, где главный герой встречается с дарителем, от кото-
рого затем зависит вся его жизнь. В подобном контексте угрозы для человека щедрого 
и простодушного лес не представляет, в то время как его братья возвращаются еще и 
покалеченными.
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Следует отметить, что в украинском фольклоре также имеет место некий лесной че-
ловечек, чугайстер: «Чугайстер (лісовий чоловік) – фантастичний демонологічний об-
раз, який своєю поведінкою нагадує лісовика. Зовні це дуже високий, покритий довгим 
волоссям (або одягнутий у біле) чоловік. Чугайстер – це заклята чаклунами людина. Хар-
чується мавками. Людей не зачіпає, ставиться до них доброзичливо» [4: 212]. При этом 
лес немецких сказок выглядит более приветливым, нежели украинских или русских. Не 
столь негативное отношение немцев к лесу может объясняться историко-культурными 
предпосылками, веками оказывавшими влияние на формирование немецкого ментали-
тета. В трудах древнеримского историка Тацита отмечается следующее: «Народы Герма-
нии не живут в городах и даже не терпят, чтобы их жилища примыкали вплотную друг 
к другу. Селятся же германцы каждый отдельно и сами по себе, где кому приглянулись 
родник, поляна или дубрава. <…> Строят же они, не употребляя ни камня, ни черепицы; 
все, что им нужно, они сооружают из дерева...» [9]. Становление германцев было сопря-
жено с лесной местностью, отсюда, вероятно, и отсутствие явно негативных коннотаций 
в случае с концептом «лес»: он в некоторой степени является вторым домом. Описывая 
германское племя семионов (одно из самых многочисленных), Тацит подчеркивает са-
кральную роль леса в их жизни: «В установленный день представители всех связанных 
с ними по крови народностей сходятся в лес, почитаемый ими священным <…>, и, на-
чав с заклания человеческой жертвы, от имени всего племени торжественно отправляют 
жуткие таинства своего варварского обряда. Благоговение перед этою рощей проявля-
ется у них и по-другому: никто не входит в нее иначе, как в оковах, чем подчеркивается 
его приниженность и бессилие перед всемогуществом божества» [5]. Как видим, предки 
немцев поклонялись лесным божествам, и видели в лесах божественные истоки своего 
происхождения, что и отразилось в дискурсе волшебных сказок.

Таким образом, концепт «лес» – один из ключевых компонентов украинского и не-
мецкого сказочного дискурса. Очевиден тот факт, что и в немецких, и в украинских вол-
шебных сказках лес представляет собой опасное, чужое пространство, подходящее для 
инициации главного героя. В то же время непосвященных, недостойных лес может убить 
или нанести ущерб здоровью. Как концепт лес неоднозначен и в плане национальной 
специфики: в сказках украинцев он более жесток и непредсказуем, у немцев – может 
встречаться и в довольно безобидном контексте, как место тайн, волшебства, чудес. Это 
вполне объясняется отношением германских племен к лесу как к священному месту, о 
чем свидетельствовали еще историки древности. Так или иначе, «лес» является одним 
из наиболее важных концептов дискурса украинских и немецких волшебных сказок, и 
наряду с концептом «дом» формирует универсальную оппозицию «свой – чужой» в ска-
зочном дискурсе.
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КОНЦЕПТ «ЛІС» В УКРАЇНСЬКИХ І НІМЕЦЬКИХ ЧАРІВНИХ КАЗКАХ
У статті розглядається один з найважливіших концептів українських і німецьких 

казок, – «ліс», – з урахуванням як національної специфіки, так і загального, універсаль-
ного в казкових текстах. Підкреслюється фундаментальна роль даного концепту в каз-
ковому дискурсі німців і українців. Робиться висновок про більш негативне сприйняття 
концепту «ліс» в українських казках, так само як і про особливу магічну функцію лісу у 
німців. Підтверджується необхідність подальших досліджень в галузі казкового дис-
курсу, – з метою виявлення як національної специфіки, так і загальних елементів. Аналі-
зуються конкретні приклади чарівних казок, взято до уваги їхні особливості.

Ключові слова: ліс, казковий дискурс, українські та німецькі казки, концепт, чарівні 
казки.
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CONCEPT “FOREST” 
IN UKRAINAN AND GERMAN MAGIC FAIRY TALES

The article deals with one of the most important concepts of Ukrainian and German fairy 
tales, – “forest”, – taking into account both national specifi cs, and the general, universal in 
fairy-tale texts. The fundamental role of this concept in the fairy-tale discourse of Germans and 
Ukrainians is emphasized. The conclusion about more negative attitude towards the concepts 
“forest” in the Ukrainian fairy tales, as well as about special magic function of the forest at 
Germans is drawn. Need of further researches in the fi eld of fairy-tale discourse – for the 
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purpose of identifi cation of both national specifi cs, and the general elements – is confi rmed. 
Concrete examples of wonder stories are analyzed, their features are taken into account. 

Key words: forest, fairy-tale discourse, Ukrainian and German fairy tales, concept, won-
der stories.
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АРХЕТИПЫ СОЛНЦА И ЛУНЫ В ПАРЕМИЯХ ГОМЕЛЬЩИНЫ

В статье анализируются архетипы солнца и луны на примере пословиц и поговорок, 
записанных на территории Гомельской области. Внимание акцентируется на причинах 
обожествления и почитания этих небесных светил древними людьми. Подчеркивается, 
что паремии этой группы способны раскрыть принципиально важные элементы архаи-
ческих уровней традиционной картины мира.

Ключевые слова: паремия, пословица, поговорка, архетип.
 
В традиционной народной культуре, как известно, нет случайных форм, каждая из 

них имеет свою причину, кроме утилитарного несет еще и символический смысл. 
В основу нашего исследования легли пословицы и поговорки, записанные студен-

тами и преподавателями филологического факультета УО «ГГУ имени Ф. Скорины» во 
время фольклорной практики на территории Гомельской области.

Анализ паремий показал, что, согласно народным представлениям, порядок земной 
жизни является отражением всеобщего космического порядка. В пословицах и поговор-
ках Гомельщины наблюдаются представления, что Луна (Месяц) – мужчина, а Солнце – 
женщина, свидетельством чему служит, например, пословица: «Сонейка – маці, Месяц – 
бацька, а Зоркі – іх дзеткі» (д. Селец Буда-Кошелёвского района). Наши предки верили, 
что Солнце утром рождается, а вечером уходит на отдых. Весенние лучи Солнца про-
буждают природу от зимнего сна. По мере приближения Солнца к точке низшего его сто-
яния, мрак и холод вытесняют тепло и свет, природа замирает, как и само зимнее Солнце 
(«Зімою Сонца свеціць, ды не грэе» (д. Гаристы Ветковского района)), пока жизненная 
сила весеннего Солнца не обогреет и не разбудит природу к новой жизни. 

Весь уклад жизни древнего человека сложился под влиянием зависимости от поло-
жения светила. От Солнца, по древним поверьям, зависел дождь, а значит и урожай, и 
дальнейшее продолжение жизни: «Сонца ўстане, дык і дзень настане», «Колас добра не 
спее, калі Сонца не грэе» (д. Косаковка Жлобинского района). 

Таким образом, это небесное светило предки почитали как источник жизни, тепла и 
света. Недаром в народе говорят: «Сонца свеціць усім роўна» (д. Гаристы Ветковского 
района), «Расліна і тая цягнецца да Сонца» (д. Новые Громыки Ветковского района).
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Солнце в сознании человека было справедливым и всемогущим божеством, которое 
обо всем знает, все видит, может осчастливить («Як Сонца грэе, дык аж сэрцу мілее» 
(д. Кирова Хойникского района)) или сделать несчастным («Сонца смаліць, як нанятае» 
(г. Хойники)). 

Причины обожествления Солнца нужно искать и в том, что далекие предки не мог-
ли объяснить сам факт возникновения жизни на земле. Поэтому Солнце, которое, по 
их представлению, символизировало жизнеутверждающее начало, занимало особое ме-
сто в философской модели Вселенной: «Нельга затрымаць усход Сонца» (д. Казацкие 
Болсуны Ветковского района), «Сонцу свяціць, дажджу ліць і грому грымець ніхто не 
забароніць» (д. Стреличево Хойникского района). 

Как справедливо замечает С. Токарев, «абсолютно несомненно, что это был имен-
но народный земледельческий культ, что солнце почиталось как оплодотворитель зем-
ли и податель урожая» [1:111]. Поэтому логичны выражения: «Жаданая праца як Сон-
ца ўзыходзіць» (д. Гаристы Ветковского района), «Сушы сена, пакуль Сонца», «Дождж 
намачыў, а Сонца высушыць» (г. Жлобин), «Як Сонца на неба, то мы на ногі» (д. Шер-
стин Ветковского района). 

Почитанием Солнца обусловлено и наличие определенных правил и рекомендаций: 
«Не тыкай на Сонца, бо рука адсохне» (д. Нижняя Альба Жлобинского района), «Не Сон-
ца – усіх не абагрэеш» (г. Хойники), а также примет и наблюдений: «Хвалі дзень пасля 
таго, як зайдзе Сонца» (д. Синичино Буда-Кошелёвского района), «Сонца нізка – вечар 
блізка» (п. Новая Гута Гомельского района), «Сонца нізка – шабас блізка» (д. Терюха 
Гомельского района).

Среди проанализированной группы паремий солярного культа ряд выражений те-
перь уже фактически не употребляется в прямом своем значении: «І да мышкі Сонца 
загляне» (д.Вить Хойникского района), «Не Сонца – усіх не перашкадуеш» (д. Октябрь 
Жлобинского района) и др. Как видим, значение таких пословиц абсолютно не вытека-
ет из суммы смыслов компонентов, составляющих их. Это аллегорические выражения, 
содержание которых формируется обычно на основе вызванных ассоциаций. Как спра-
ведливо заметил М. Гринблат, «можно предположить, что пословицы о природе и хозяй-
ственной деятельности человека принадлежат к наиболее давним по происхождению, а 
употребление их в переносном смысле, по-видимому, явление более позднее, также, как 
и шлифование их художественной формы [2: 29]. 

И все же большая часть пословиц и поговорок этой тематической группы, напротив, 
применяется только в прямом, буквальном своем значении: «Сонца ўстане, так і дзень 
настане» (д. Синичино Буда-Кошелёвского района), «Кветкам патрэбна Сонца, а люд-
зям – мір» (г. Жлобін), «Ля Сонца цёпла, ля мамкі добра» (г.Хойнікі), «Як сэрца чалаве-
ку патрэбна, так патрэбна і зямлі Сонца» (д. Гаристы Ветковского района). 

В паремиях Гомельщины Солнце противопоставляется Луне (Месяцу) как ночному 
светиле: «Чым Сонца яснее, тым Месяц смутнее» (д. Вить Хойникского района). Они вы-
ступают в бинарной оппозиции, так как передвигаются по небу и не могут догнать друг 
друга: «Сонца з-за хмары, а Месяц у шпары» (г. Жлобин). 

Семантика мифологемы Луны более сложная, чем других небесных светил. Антро-
поморфная Луна, как и Солнце, способна приносить людям добро и вред: «Каму Ме-
сяц свеціць, таму і Зоры ўсміхаюцца» (д. Синичино Буда-Кошелёвского района). Она 
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определяет ритмы жизни на земле, погоду, приливы и отливы, развитие вегетации, рост 
животных. 

Кроме того, человек наделял её способностью посылать болезнь и излечивать ее, 
содействовать в определенные времена эффективности лекарственных трав, предсказы-
вать судьбу, события, и с этим небесным светилом связано множество разнообразных 
поверий и примет. Луна воспринималась как надежный предсказатель погоды в зави-
симости от фазы, цвета, от направленности вверх или вниз рожками, от наличия или 
отсутствия ореола: «Маладзік рогі задраў – на пагоду» (д. Новые Громыки Ветковского 
района), «Маладзік умываецца, то будзе непагадзь» (д. Козелужье Хойникского района). 

Определенные фазы Луны вызывали у наших предков ассоциации с периодами жиз-
ни: детство, зрелость, старость, смерть и рождение. Вот как говорит поговорка о пер-
вой четверти светила: «Маладзік малады, рог залаты» (д. Шерстин Ветковского района). 
Такое описание могло быть связано с представлением, что новолуние – это рождение, 
благоприятный период для начала дела, которое пойдет на рост, на прибыль.

В народе считали, что сеять некоторые культуры можно только в определенное вре-
мя: «Гуркі сей у Маладзіку, а гарбузы – у Старыку» (д. Китин Жлобинского района). В 
то же время встречаются выражения иного содержания: «Не глядзі Месяца-круга, дык не 
будзеш прасіць у друга» (д. Солоное Жлобинского района).

Древние люди полагали, что именно Луна управляет жизнью на земле, а поскольку 
циклы её состоят из семи дней, то и на земле жизнь должна делиться на семидневные пе-
риоды. Недаром многие пословицы и поговорки содержат эту магическую цифру: «Сем 
бед – адзін адказ» (г. Жлобин), «Сем гадоў мак і ўкроп не радзілі, а голаду не было», 
«Сем раз мер і то не вер», «Сем з ложкай, а адзін з сошкай» (д. Алексичи Хойникского 
района) и др. 

Как видим, обожествление и почитание небесных светил нашло свое отражение и в 
таких лаконичных и точных выражениях, как пословицы и поговорки. Они составляют 
довольно немногочисленную группу, но при этом являются наиболее древними по про-
исхождению, когда человек не выделял себя из мира природы и вынужден был жить с 
ней в согласии, подчиняться ее силам: «Хто хоча быць багатым і любіць трудзіцца, той 
з Сонцам устае, а з Месяцам лажыцца», «Хто разам з Сонцам устае, таму Бог дае» (д. 
Гаристы Ветковского района), «Адзін і пры Месяцы робіць, а другі і пры Сонцы спіць» 
(г.п. Лоев). 

В паремиях более позднего времени уже не ощущается мотив обожествления не-
бесных светил, а иногда прослеживается и ироничная интонация: «Свяціў бы мне свяцёл 
Месяц, а Звёзды і колам правяду», «Сонца ўжо на елі, а мы яшчэ не елі» (д. Казацкие Бол-
суны Ветковского района), «Калі Месяц свеціць, Звёзды ніпачом» (г. Хойники), «Пакуль 
Сонца ўзыдзе, раса вочывыесць», «Хто спіць да Сонца, таго хлеб у машонцы» (д. Новые 
Громыки Ветковского района).
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АРХЕТИПИ СОНЦЯ І МІСЯЦЯ В ПАРЕМІЯХ ГОМЕЛЬЩИНИ
У статті аналізуються архетипи сонця і місяця на прикладі прислів’їв і приказок, 

записаних на території Гомельської області. Увага акцентується на причинах обожню-
вання і шанування цих небесних світил древніми людьми. Підкреслюється, що паремії 
цієї групи здатні розкрити принципово важливі елементи архаїчних рівнів традиційної 
картини світу.

Ключові слова: паремія, прислів’я, приказка, архетип.

Pankova N.M., senior lecturer 
Educational institution “University of F. Skaryna”, Gomel, Belarus

ARCHETYPES OF THE SUN AND MOON IN THE PAREMIES OF 
GOMELTHINA

The article analyzes the archetypes of the sun and the moon on the example of proverbs 
and sayings recorded in the territory of the Gomel region. Attention focuses on the causes of 
deifi cation and worship of these heavenly bodies by ancient people. It is emphasized that the 
paremias of this group are able to reveal the fundamentally important elements of the archaic 
levels of the traditional picture of the world.
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ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ «ЛЮБОВ»
У ТВОРАХ ПЕТРА МОГИЛИ

У статті розглянуто й описано особливості функціонування концепту «ЛЮБОВ» 
на матеріалі творів Петра Могили. Звернено увагу на сучасне значення досліджуваної 
мовної одиниці та відмінності її потрактування у досліджуваних творах мислителя. 

Ключові слова: концепт «любов», Петро Могила, семантика, cтароукраїнська доба.
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Мовознавча наука ніколи не залишалась осторонь того, що безпосередньо стосується 
людини, зокрема її емоцій, почуттів, думок та переживань. Наприклад, кохання та лю-
бов є об’єктом численних лінгвістичних наукових розвідок, які представляють емоції 
у формі концепту, що зумовлює використання відповідних методів дослідження. Якщо 
об’єкт досліджень цих праць збігається, то предметний бік значно різниться. Так, кон-
цепт кохання розглядають крізь призму базових концептуальних метафор (Дж. Лакофф), 
у лінгвокультурологічному аспекті (С. Воркачев, В. Жалай), у художньо-поетичному 
ракурсі (Т. Вільчинська, В. Корольова, Г. Левченко), у гендерному вираженні (Л. Уша-
кова). Особливої цінності набувають дослідження, що репрезентують комплексний ана-
ліз концепту любов, а саме з урахуванням його когнітивно-дискурсивних особливостей 
(Г. Огаркова, І. Жигоренко).

Проблема вивчення концептів у текстах староукраїнської доби є актуальною й у 
сучасній лінгвістичній науці. Однак окремі аспекти концептуалізації емоційної сфери 
людини все ще залишаються не до кінця з’ясованими. Значна кількість концептів цього 
періоду не досліджена. У нашій розвідці зупинимось на розгляді концепту «любов» у 
творах Петра Могили. 

Мета статті полягає в тому, щоб проаналізувати вживання лексеми «любовь» на ма-
теріалі творів Петра Могили: казання «Крестъ Христа Спасителя и кождого человѣка» і 
«Собственноручныя записки Петра Могилы».

Об’єктом аналізy є поняття любові у творах П. Могили, а саме абстрактні лексеми на 
позначення концепту «любовь», виявлені в мові творів Петра Могили.

 Філософ В. М. Нічик відзначає, що в XVII ст. спостерігається увага до любові як виз-
начального принципу життя людини в усіх його виявах. Аналізуючи твори Петра Могили 
як одного з найяскравіших представників української філософської думки, дослідниця 
наголошує на тому, що мислитель розглядає любов як принцип Бога і світобудови. У 
його творах неодноразово засвідчено визначення «Бог любов єст». Петро Могила дово-
дить, що світ речей створюється любов’ю й волею Бога [3, 18–23]. На позначення любові 
у досліджуваних творах найчастіше використовує питому українську лексему – іменник 
любовъ. Частотність її уживання є високою, що зумовлює ускладнення семантики. 

Використання лексеми любовъ засвідчує, що автор уживає її у значенні, відмінному від су-
часного, яке зафіксовано в «Словнику української мови». У досліджуваних текстах ідеться 
про любов як християнську чесноту, тоді як сьогодні лексему любов переважно використову-
ють на позначення особистого почуття людини. Так, лексема любовъ має значення «радість, 
прихильність» у реченні: Онъ же, съ любовію пріемъ вѣстники ея, обѣщася пріити, и 
отступивъ вѣстники, приложи постъ къ посту, и молитвы къ молитвамъ, и слезы къ 
слезамъ... [6, 67]. Як свідчить «Етимологічний словник української мови», за поход-
женням cлово любовъ – старослов’янізм [1, 321]. У «Словнику староукраїнської мови 
XIV–XV ст.» лексема любовъ пояснюється як ласка, бажання, згода [4, 566]. У сучасній 
українській мові досліджуваній лексемі відповідає слово любов, яке означає: 1) почут-
тя глибокої сердечної прихильності до особи іншої статі; кохання; 2) почуття глибокої 
сердечної прив’язаності до кого-, чого-небудь; шанобливе ставлення; 3) інтерес, потяг, 
пристрасть до чого-небудь [5, 564].

Хоча за своєю суттю поняття любов характеризує здебільшого прихильне ставлення 
до протилежної статі, що властиве цьому слову в сучасній українській мові, у контексті 
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творів Петра Могили ця лексема не виражає інтимних почуттів. Тут слово вжито на по-
значення християнської чесноти та Божої сутності, наприклад: А то в боязни Его святой 
и въвшелякихъ приказаных цнотах не для людскои славы, а ни высокого о собѣ мниманя 
и поваги, але для самои любве самого Хріста Спасителя, которая ест найболшая до-
сконалость наслѣдованя Его [2, 413]; Любовъ истинна въ іноцѣ, яже къ Богу, въ самомъ 
единомъ Бозѣ творитъ имѣти упованіе и надежду, самымъ точію и единѣмъ услажда-
тись Богомъ, и того единого вмѣсто всего себѣ имѣти [6, 174]. 

 Використання у творах Петра Могили лексеми кохати – синоніма до любити – теж 
має значення «з прихильністю ставитись до Бога, любити його»: Все теды то на памя-
ти своей, яко на твердомъ діаменгѣ, вырисовавши, Спасителя нашего укрижованого 
просѣмъ, абы ... любовъ Свою въ насъ розжарилъ и запалилъ, абысмо... в Немся Самомъ 
кохали, о Нем завше розмышлевали и Ему Самому служачи, за Нимъ, взявши крестъ 
свой, годне шли [2, 405].

 Крім того, у творах Петра Могили засвідчене ще значення лексеми любовъ як 
«зацікавлення чим-небудь»: Еднак, абысмо порядне и мову нашу о спасителном крестѣ 
роспостерти и любви вашей до жаднѣйшого слуханя и понятя науку подати могли, на 
двѣ части тое мое казанье роздѣляем [2, 391].

Любов до Бога та до людини є суттю християнського віровчення й, відповідно, 
найголовнішою із засад, на якій побудована система християнських морально-етичних 
цінностей. Сакралізоване значення лексичної одиниці любовъ актуалізується насамперед 
у контекстах, де мислитель переказує чи коментує Святе Письмо, наголошуючи на тому, 
що любов має божественне походження і найдосконалішим її виявом є любов Бога до 
людей. 

Любов людини до Бога є незмірною й невичерпною, що в наведених контекстах 
позначається епітетами у формі вищого ступеня прикметників – наболшая и досконал-
шая, наприклад: Церковь святая православно-каθоличеcкая Въсточная, матка наша, облю-
беница Пана и Спасителя нашего Ісуса Христа, хотячи пасъ, сыновъ своихъ, уставичне яко 
в наболшую и досконалшую любовъ ку Облюбенцеви своему запалити, добродѣйства 
Его [2, 390].

Любов Бога до людини є особливим виявом любові, на позначення якої Петро Могила 
використовує лексему человѣколюбiе: Яко малый Давидь, Христосъ Спаситель наш, ведлуг 
смотреніа плъти з горбицы милосердіа и человѣколюбiа Своего, пять каменій пренайдо-
рожых, рань своих, доброволне вынявши, з процы можности Бозства Своего [2, 395]. 
«Этимологический словарь русского языка» за редакцією М. Фасмера засвідчує, що 
старослов’янізм человѣколюбiе є калькою з грецької мови – φιλαυδρωūćα [7, 329]. Лексе-
ма человѣколюбiе не виявлена у словниках, залучених для дослідження. У сучасній мові 
старослов’янізм человѣколюбiе не поширений, використовується в релігійному дискурсі і 
означає «любов до людей». 

У творах Петро Могила вживає цитати з Євангельського тексту, де Ісус Христос про-
голосив заповідь любові до Бога й кожної людини, наприклад: Святыхъ словъ Евангеліа 
святого, ижесмо обецали любви вашей, православныи хрістіане, способ истъя за Па-
номъ указати, кождое словко для снаднѣй’шого вырозумѣня выкладати будемъ [2, 405].

У досліджуваних текстах Петра Могили спостерігаємо спроби дати визначення 
слову любовъ: Любовъ есть съвръшенство христіанскаго союза всѣхъ добродѣтелей 
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съкровище и верхъ, и христоподрожательнаго житіа печать [6, 174]. Із наведеного 
контексту випливає, що поняття любовъ кваліфіковано насамперед як одну із христи-
янських чеснот і номіновано лексемою добродѣтель, яка є гіперонімом стосовно кон-
кретних найменувань християнських чеснот, до яких, окрім любові, належать ще віра й 
надія.

Любов є ідеалом у людських взаємостосунках, що є втіленням Божої заповіді про 
любов до ближнього. Значна кількість контекстів досліджуваних пам’яток засвідчує 
функціонування іменника любовъ із значенням ставлення однієї людини до іншої, на-
приклад: Тои потреба наболшею моцю боронити; а затымъ все доброе подастъ: на су-
дахъ – вѣрность и справедливость, въ мѣстах – згоды и милость, межи поддаными – покора и 
вѣрност, межи дворяны и слугами – поволност и побожност, ку неприятелемъ страхъ и боязнь, 
ку своимъ любовъ и упріймость [2, 388].

 Отже, в аналізованих творах Петра Могили спостерігаємо явище полісемії, оскільки 
значеннєвий обсяг лексеми любовъ надзвичайно місткий, водночас мовна одиниця є 
складною за внутрішньою організацією: вона позначає любов як божу сутність, як мило-
сердя, разом з вірою та надією становить основні християнські чесноти і вживається на 
позначення ідеалу людських стосунків. 

 Аналіз семантичної структури концептів, вживаних у творах Петра Могили, погли-
блює розуміння особливостей культурного життя українського народу, дає змогу просте-
жити закономірності розвитку мови та особливості вербалізації понять.
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В статье рассмотрены и описаны особенности функционирования концепта «лю-
бовь» на материале произведений Петра Могилы. Обращено внимание на современное 
значение исследуемой языковой единицы и различия ее трактовки в анализированных 
произведениях мыслителя.
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PECULIARITIES OF VERBALIZATION OF THE CONCEPT «LOVE» IN THE 
WORKS BY PETRO MOHYLA

Functioning peculiarities of the concept «love» in the works by Petro Mohyla are examined 
and described. Attention is paid to the contemporary meaning of the studied linguistic unit and 
diff erences of its interpreting in the investigated works of the thinker are outlined.

This concept is analysed on the basis of 2 main Petro Mohyla’s works: religious and secu-
lar subject. Semantics of abstract lexemes whicn denote concept love is explored, рeculiarities 
of their lexical and semantic diff erentiation are clarifi ed. Synonymic relations within Ukrainian 
abstract vocabulary items of the fi rst half of the 17th century are examined, its composition and 
structure are determined, origin and history of nomination of abstract lexemes functioning are 
analyzed.

Semantic structure analysis of concept “love” used in the works by Petro Mohyla promotes 
deeper understanding of peculiarities of cultural life of the Ukrainian nation and gives the 
opportunity to follow the laws of language evolution and peculiarities of lexeme verbalization.

Language analysis of concept “love” promotes the systematization of our knowledge about 
lexical composition of the Ukrainian language of that period, evolution and functioning of 
concepts with abstract meaning.
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СИНКРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТЕНРІЙСЬКОЇ РЕЛІГІЇ
(ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)

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

Ключові слова: синкретизм, нові релігії Японії, японські релігії, Тенрійська релігія, 
релігія Тенрі, Тенрі-кьо, терміносистема, концептуальний термін.

I
Розпізнавати й відрізняти синтоїстські храми від буддійських японці вчать іноземців 

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

Певна річ, навести навіть простий перелік усіх нових (і новітніх) релігій Японії 
в межах однієї статті неможливо. Але оскільки Тенрійська релігія, яка в нашому 
випадку є головним об’єктом дослідження, попри її майже 200-літню історію, також 
традиційно відноситься до числа нових релігій, дозволимо собі стисло охарактеризувати 
найвпливовіші з них, передусім ті, що, як і Тенрійське віровчення, мають синкретичний 
характер1. 
1 Синкретиизм (від грец.: Συγκρητισμός – «з’єднання», «об’єднання») – явище об'’єднання різних 
релігій (або їх окремих елементів) в одну релігійну систему Досить поширеною є думка, що син-
кретизм певною мірою характерний практично для всіх сучасних релігій, у тому числі і для хри-
стиянства. Так, Бахникін Ю.А., один з авторів «Кишенькового словника атеїста», виданого ще 
за радянських часів, вважає, що: «сучасне християнство об’єднує в собі уявлення стародавнього 
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Зауважимо, що для японських нових синкретичних релігій характерною рисою є те, 
що неодмінним елементом цих віровчень є обов’язкова присутність у їхніх релігійних 
концепціях складових, пов’язаних із буддизмом. Фахівці пояснюють це тим, що буддизм, 
на відміну від багатьох інших релігій, будучи по суті навіть не релігією, а філософсько-
моральним вченням, «був здатний асимілюватися сам і приєднувати до себе ідеї інших 
віровчень. Відсутність чіткої догматики, письмових першоджерел і упорядкованого 
культу привели вже в перші століття існування буддизму до розпаду його на безліч 
напрямків і сект. Подальше поширення буддизму на значній за площею території, 
заселеній найрізноманітнішими народами, призвело до перетворення буддизму на 
своєрідний синкретичний релігійно-культурний комплекс. Попри те, що власне буддизм 
залишився єдиною релігійною філософією, гнучкість його віровчення породила безліч 
маргінальних та синкретичних утворень. Властива буддизму внутрішня віротерпимість 
дозволяла всім новоутворенням залишатися в рамках загальної релігії і в свою чергу 
об’єднуватися між собою» [24: ЕР].

Що стосується характерних спільних ознак нових японських релігій та їх загальних 
відмінностей від традиційних релігійних течій, то вони такі:

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

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

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

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

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

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

юдейського релігійного вчення, деяких східних релігійних течій, елементів грецької та римської 
філософії тощо» [6].
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7. Нові японські релігії активно культивують серед своїх адептів почуття 
колективізму, взаємодопомоги, спільної праці тощо. Характерною рисою для нових 
релігій є добровільна безоплатна діяльність віруючих на благо релігійної громади.

8. Більшість нових релігій Японії заохочує членів своїх релігійних громад до активної 
участі у суспільному житті. Ця участь може проявлятися в різних формах, як наприклад: 
благодійність, просвітництво, боротьба за мир, охорона природного середовища, 
заборона атомної зброї, політична діяльніст1 тощо.

9. Для пропаганди свого віровчення і залучення до релігійної громади нових членів, 
а також зміцнення стосунків між віруючими нові релігії активно використовують 
сучасні досягнення в галузі науки і техніки, новітні засоби масової інформації 
(телебачення, Інтернет, різні соціальні мережі тощо). У їх власності часто знаходяться 
великі видавництва, рекламні агенства, місцеві телестудії та кінокомпанії. Окрім суто 
пропагандистської діяльності, ці та інші заклади, що належать релігійним громадам або 
їх керівникам, приносять також значний фінансовий прибуток [Докл. про це див.: 21: 
59-62].

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

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

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

Другою за часом появи після Ньорай-кьо і надзвичайно впливовою навіть у сучасній 
Японії новою релігією слід вважати Тенрійську релігію (яп.: 天理教 – «Тенрі-кьо»), 
зародження якої офіційно датується 26 жовтня 1835 р., а кількість адептів у сучасному 

1 Деякі впливові релігійні об’єднання, зокрема Сока ґаккай, створили навіть власні політичні 
партії, які беруть участь у парламентських виборах і мають у парламенті країни «своїх» депутатів. 
У випадку з Сока ґаккай йдеться про партію під назвою Комейто («Партія чистої політики»). Влас-
них представників у парламенті має також Тенрійська релігія.



154

світі сягає майже трьох мільйонів. Аналіз термінологічної системи саме цієї синкретичної 
релігії, який є головною метою даної статті, дозволить нам з’ясувати всі складові її 
філософсько-етичної концеції. 

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

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

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

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

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

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

Цю релігійну організацію, яка нині має назву Дзіндо Токуміцу-кьо («Шлях людини у 
вченні Токуміцу»), у 1937 р. було заборонено, але в 1946 р. вона знову відродилась вже 
під назвою PL-кьодан.
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В основі доктрини PL-кьодан лежить постулат «джінсей ва ґейджюцу де ару» 
(«життя – це мистецтво»), відповідно до якого людина – це художник, а Бог – найбільший 
і найталановитіший з художників. З цього робиться висновок, що «якщо божественна 
благодать пронизує всі прояви буття, то заняття будь-яким видом мистецтва веде до 
злиття людини з Богом, до її просвітління і абсолютної свободи» [5: ЕР].

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

на сьогоднішній день найвпливовішою і найпопулярнішою серед них є Тенрійська 
релігія (яп.: 天理教 – «Тенрі-кьо»). Саме тому ми обрали цю «найстарішу» з нових 
синкретичних релігій для більш детального розгляду всіх її складових, запозичених свого 
часу з інших віровчень, шляхом семантичного аналізу її терміносистеми, яка формує і на 
якій ґрунтується філософсько-етична концепція Тенрійської релігії. 

Насамперед наведемо точку зору з цього питання відомого російського дослідника 
нових японских релігій, і зокрема Тенрійської релігії, Г.Є. Светлова (Комаровського), 
автора таких ґрунтовних публікацій на цю тему, як: «Пять тысяч Будд Энку» (1968); 
«Путь богов: синто в истории Японии» (1985); «Колыбель японской цивилизации: Нара. 
История, религия, культура» (1994); «Закон неба» (1996); «Новые религии Японии» (2005) 
та ін. Наголошуючи у своїх наукових працях на синкретичному характері Тенрійської 
релігії, він теж значною мірою опирається саме на специфіку її термінологічної системи, 
включаючи до її складу і власні імена: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Джіба” (досл.: “Місце на землі” – “Оселя Бога-Отця”); 
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“Мото-но Яшікі” (досл.: “Первісна садиба” – рідний дім Оя-сами; оселя, в якій 
народилась засновниця релігії Тенрі); 

“Оясато” (досл.: “Батьківський дім /село/” – територія, де зародилось Тенрійське 
віровчення і знаходяться головні культові споруди релігії Тенрі).

А також терміни, що об’єднуються в групу під назвою «Найменування канонічних 
текстів Тенрійської релігії»: 

“Бессекі” (текст вступної лекції для неофітів);
“Мікаґура-ута” (збірка церемоніальних пісень), 
“Офудесакі” (головний канонічний текст Тенрійської релігії);
“Осашідзу” (збірка “Божественних настанов” /1927-1931/, яка була створена й 

опублікована наступниками Оясами вже після її смерті).
Оскільки деякі із зазначених термінів вже характеризувалися нами раніше, то з огляду 

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

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

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

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

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

Торьо (досл.: “Старшина столярів”, “Старший майстер бригади столярів”) – 
наступний після Шінбашіри чин у тенрійській релігійній ієрархії.

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

Йокі-Дзутоме (яп.: よふきづとめ1 – “Радісне богослужіння”, “Святкове 
богослужіння”).

Осадзуке (яп.: おさづけ /про дар і обряд зцілення хворого/ – “Обряд Осадзуке”).
Те-Одорі (яп.: ておどり /про ритуальні рухи рук, які імітують процес очищення 

людської душі від гріховного пилу/ – "Танець рук", "Ритуальний танок рук").
Хінокішін (яп.: ひのきしん /про добровільну та безкорисну працю на благо церкви/ – 

досл.: “Щоденне пожертвування /пожертва/”). 
Канро (яп.: 甘露 – досл.: “Нектар”. “Божественний нектар” – символічний напій, що 

утворюється на постаменті Канро-дай під час рятівного богослужіння Тасуке-Дзутоме). 

1 Тут і далі японські термінологічні одиниці наводяться так, як вони подані в канонічних виданнях 
відповідних сакральних текстів.
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Канро-дай (яп.:甘露台– досл.: “Підставка для нектару”, або ще “Постамент 
для Божественного нектару” – символічний кам’яний монумент у формі високої 
шестигранної чаші, установлений у Джібі, який символізує початок створення світу і 
людства, їх безкінечний розвиток та вдосконалення”). 

Шьоко-маморі (яп.: 証拠まもり – “Свідоцтво-амулет”. Амулет, який свідчить про 
здійснення паломництва до Джіби і охороняє віруючих від усіх життєвих негараздів). 

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

Таблиця № 1.
Співвідношення тенрійської термінологічної лексики 

з концептуальними засадами інших релігій1

Синтоїзм Буддизм Християнство

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

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

Іннен (яп.:いんねん; досл.: 
«Доля») – Визначеність до-лі; 
Божественне визначення долі; 
Карма. Танноу (яп.: たんのう; досл.: /

про почуття/ «Смиренність») – 
про почуття розкаяння, за-
спокоєння тощо.

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

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

Ітте-Хітоцу (яп.: 一手ひと
つ; досл.: «Узявшись за руки», 
«Як одне ціле») – про єднання 
душ та зусиль вірян на шляху 
до загального спасіння і радіс-
ного життя.

Мічі-суґара (яп.:みちすがら; 
досл.: – «Ідучи шля-хом» – про 
шлях, визначе-ний Богом-
Отцем.Мото-но Рі (яп.: 元の理; 

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

Кашімоно-Карімоно (яп.: か
しもの • かりもの; досл.: 
«Взяте в позику – віддане в 
позику») – про людське тіло).

Тасуке-Ічіджьо (-но Мічі) 
(яп.: たすけ一条 /の道/; 
досл.: «/Шлях/ неухильного 
спасіння») – про шлях спа-
сіння душі, шлях духовного 
відродження. 

Кірінаші-Фушін (яп.: き
りなしふしん – досл.: 
«Безупинна взаємодопомога») 
– про по-стійну 
взаємодопомогу вірян у 
процесі будівництва радіс-ного 
життя.

Хінаґата (яп.:ひながた; 
досл.: – «Взірець для наслі-
дування») – про життя за- 
сновниці Тенрі-кьо як прик-лад 
для наслідування віря-нами. Макото-Шінджіцу (яп.:真

実; досл.:»Правдивість і щи-
рість») – про стан сердець 
ві- руючих.

1 Сугестивний підтекст цього найменування Бога-Отця, на нашу думку, полягає у прагненні На-
каями Мікі імпліцитно навіяти своїм прихильникам думку про те, що її Бог втілює в собі водно-
час як образ синтоїстської богині Сонця – Аматерасу, так і образ Будди, символом просвітління та 
мудрості якого в буддизмі традиційно важається Місяць.
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Завершуючи дослідження, присвячене аналізу терміносистеми Тенрійської релігії з 
точки зору її співвідношення з концептуальними засадами інших релігій слід наголосити 
на тому, що про синкретичний характер цього досить поширеного в Японії віровчення 
свідчать також ті ідейні положення, які виражені в його канонічних текстах не спеціальною 
термінологією, а звичайною лексикою чи навіть імпліцитно. Так, синтоїстське коріння 
має ідея постійного очщення душі від гріховного пилу заради її порятунку:

このほこりすきやかはろた事ならば
あとハよろづのたすけ一ちよ
Коли пил буде швидко й ретельно зметений,
Залишиться лише один неухильний порятунок!

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

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

高山にそだつる木もたにそこに
そたつる木もみなをなじ事

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

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

уникнення злодіянь і необхідність постійного самовдосконалення: 

 

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

(Глава 1, вірш № 62)
にち／＼に心つくするそのかたわ

むねをふさめよすゑハたのもし
Рішайтеся! Тим, хто щоденно й наполегливо очищає своє серце,

Я обіцяю: майбутнє – за вами!
(Глава 2, вірш № 28)

Із буддизму запозичена також ідея значного погіршення карми в наступ-ному 
перевтіленні душі як неминучого покарання за грішне і нечестиве життя:

たん／＼とをんかかさなりそのゆへハ
きゆばとみへるみちがあるから 

Якщо ваше невдячне ставлення до Мене буде тривати й надалі,
Вас чекає шлях робочої худоби!2

 (Глава 8, вірш № 54) 

2 В оригіналі: «шлях биків (волів) та коней». За одним із постулатів буддизму щодо реін-карнації, 
людина, яка вела неправедне життя, зокрема не слухала й ображала батьків, або навіть зчинила 
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СИНКРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЭНРИЙСКОЙ РЕЛИГИИ
(ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

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

Ключевые слова: синкретизм, новые религии Японии, японские религии, Тэнрийская 
религия, религия Тэнри, Тэнри-кё, терминосистема, концептуальный термин.
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THE SYNCRETE BASIS OF TENRIISM
(TERMINOLOGICAL ASPECT)

The paper explores the syncrete composition of the Tenriism (Japanese: 天理教 Tenrikyō) – 
one of the “oldest” new religions in Japan – based on this doctrine’s terminology system. This 
work separates, systematizes and characterizes the conceptual components once borrowed by 
the Tenrikyo religion from Shintoism, Buddhism and Christianity.

Key words: syncretism, new religions of Japan, Japanese religions, Tenrikyo religion, Ten-
riism, Tenrikyo, terminology system, conceptual term.
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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОНТУР МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ 

У статті розглядаються значення основних мовних функцій у різних моделях кар-
тин світу, які аналізуються на стику культурології, лінгвокультурології та коґнітивної 
лінгвістики.

 Ключові слова: мовна картина світу, варіантність мовних картин світу, мовні 
функції, значення мовних функцій, слово-знак, слово-символ, слово-концепт.

Мовна картина світу виражає людське буття, пронизане буттям культури, і в цьому 
взаємопроникненні здійснюється креативна сутність культури, процеси культуро-, лю-
дино-, мовотворчості, процеси творення щоразу нових можливих світів і нових смислів і 
перетворення старих світів і старих смислів. Мовленнєві інтенції у мовній картині світу 
спрямовуються і до узагальнення, і до лінійних, однозначних, поетапно поступальних 
умовисновків, і до суто гуманітарних, сказати б, словесно-чуттєвих «вихлюпів», фор-
мою яких може бути і опис, і «духовне переживання», і «екзистенційні стани», і до ем-
піричного матеріалу, формалізованого проблемним полем, на якому знайдеться місце і 
старим смислам, і новим, і трансформованим, навіть смислам, які відображають різноча-
сові явища (минуле, теперішнє, майбутнє), тобто мовна картина світу в означений спосіб 
охоплює асоціаційне поле і в діахронному, і синхронному зрізі, забезпечуючи при цьому 
єдиний смисловий часопросторовий континуум. 

На сьогодні постановка проблеми мовної картини світу на шляху до її
правильного термінологічного визначення лежить у площині правильних терміноло-

гічних визначень її основних значеннєвих структур, зокрема функціональних, вивчення 
чого надає змогу окреслити у дослідженні теми чіткі горизонти. 

Мета статті: у статті здійснюється спроба, спираючись на раціональні та ірраціо-
нальні підходи до аналізу заявленої проблематики, на функціональні можливості мови, 
відтворити ієрархічні за сутнісними значеннями функціональні контури різних типів 
мовної картини світу.

Отже, мовна картина світу в комплементарному режимі поєднання раціональної (ло-
гічної) та чуттєвої моделі віддзеркалення реальності уможливлює розгортання в ньому 
і суб’єктивних смислів, і об’єктивних. Ірраціональні практики відкидають наявність у 
мовній картині світу відображеної об’єктивної реальності, позаяк сцієнтистські (коґні-
тивні) – допомагають декодувати зашифровані в ній так звані об’єктивні смисли, впоряд-
кувати її закономірний суб’єктивний хаос, зрештою, розпредмечувати в ній суто наукове 
знання тощо. Картина світу відтворюється і у формі поняттєвої, концептуальної моделі і 
у формі словесної. Відмінність між ними полягає в інваріантності першої (однакова для 
всіх культур) і варіативності другої, яка залежить від мови носія картини світу, від зна-
чень, конотацій слів і смислів, властивих певній мові. Концептуальна (логічна) картина 
світу розмаїтіша від мовної, оскільки пізнання світу не завжди оформляється вербально, 
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існує багато невербальних засобів пізнання світу. Концептом називають і форму понят-
тя, і своєрідний смисловий згусток, ментальний згусток, уособленням чого постають і 
логічні одиниці, виражені в поняттях, і словесні образи буття, які творять смислову тка-
нину картини світу через слово-знак, слово-символ і слово-концепт. Вважається, що кон-
цептуальна модель світу вибудовується за законами фізичного світу,позаяк власне мовна 
картина світу – за законами мови, складної системи взаємопов´язаних мовних одиниць, 
системи лексичних і граматичних значень, яка в такий спосіб віддзеркалює об´єктивний 
і суб’єктивний стан речей і внутрішнього світу людини.

В основу поняття «мовна картина світу» закладене філософське поняття «картина 
світу», яке розглядається як сукупність світоглядних уявлень певної спільноти чи люди-
ни на певній стадії їх культурно-історичного розвитку. Пріоритетними для подібної кар-
тини світу постають безпосередньо пов’язані з мовою категорії культури, що складалися 
в процесі її становлення і розквіту і відповідно відбиті у мовній практиці. На сьогодні 
в культурології виокремлюють такі різновиди картин світу: міфологічна, релігійна, на-
укова, художня – що відображають якісні етапи їх сходження і формування. У філософ-
ському знанні поняття картини світу ще розглядається з погляду різних філософій, у най-
узагальненішому модусі – з погляду класичної, некласичної та посткласичної філософії. 
Якшо класична філософія розглядає поняття картини світу в загальногносеологічному 
сенсі, власне, не виокремлюючи осібно поняття мовної картини світу, то некласична і 
посткласична філософія, поняття слова, відтак мовної картини світу, ставить у центр 
своєї наукової зацікавленості. За некласичною і посткласичною філософією мова у тво-
ренні означених нами картин світу відіграє велику роль; вона їх, зрозуміла річ, «омов-
лює», але своєю чергою і ці картини світу розширюють смислові, значеннєві межі саме 
мовної картини світу, передовсім завдяки її функціональному контуру, із залученням до 
процесу креативного світотворення усіх – логічних, експресивних, естетичних та куль-
турологічних – функцій мови. Водночас, мова, виражаючи різні картини світу, збагачує 
спільноту і людину, розкриває простір для засвоєння ними інших пластів культури та 
обумовлює їх взаємодію в новому культурному контексті певних спільнот і конкретної 
людини. 

Через функції мова проявляє свою сутність, природу, що обґрунтовує функціональ-
ний контур мови у творенні тієї чи тієї картини світу.

Міфологічна картина світу складалася завдяки логічним функціям мови – пізна-
вальній (коґнітивній), комунікативній, номінативній, з одного боку, з іншого – експре-
сивним: емоційній, імпресивній і особливо маґічно-містичній. Остання функція мови, 
об’єктивована в ритуальних практиках, коли слово сприймалося як реальне дійство, на-
ділене надзвичайною потужною силою і божественним значенням.

У формуванні релігійної картини світу брали участь комунікативна функція, експре-
сивні – з їх безпосереднім впливом на почуття і думки слухача (імпресивна, волюнта-
тивна, спонукальна, емоційна). Ці функції мови у релігійній картині світу допомагають 
розкривати розмаїтий світ почуттів та емоцій людини, а також впливати на ці почуття 
та емоції. Маґічно-містична функція слова як матеріальна сила у міфологічній картині 
світу, у релігійній – наснажується ознаками духовної і душевної сили.

У науковій картині світу мова постає репрезентативною формою людської свідомос-
ті, пізнання та інтелектуального конструювання світу.
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Наукова картина світу твориться переважно за допомогою логічних процесів піз-
нання світу і раціонального усвідомлення і пояснення людини в ньому, що виражається 
через такі функції мови: комунікативна (передача інформації, знань), мислетвірна (засіб 
глибинного формулювання, вираження і передавання думки), пізнавальна, коґнітивна 
(пошук різних засобів і методів пізнання світу, зокрема, через мову, в якій згніздилося 
надбання досвіду, знань попередніх поколінь), фахова (різні зособи освоєння фаху та 
його терміносистеми), номінативна (творення наукових понять, називання предметів на-
укового дослідження). 

У художній картині світу превалює естетична функція мови, яка виражає передовсім 
чуттєве пізнання світу різними оцінними, експресивними мовними засобами, різними 
видами художньої образності – метафора, порівняння, епітет, гіпербола, алегорія тощо – 
через такі мовні форми відображається художнє бачення світу. Художня картина світу в 
такий спосіб відтворюється і у словесному мистецтві, яке у мовній системі різних худож-
ніх творінь (фольклорних, літературних) репрезентує естетичні надбання нації, народу, 
етносу, авторів художніх текстів.

 Слід зауважити, що найбільш продуктивною функцією мови майже усіх мовних 
картин світу вважається комунікативна функція, яка охоплює усі рівні процесу передачі 
інформації і знань, уявлень і відчуттів, емоцій і почуттів своїм адресатам. Проте філо-
софсько-теоретичні рефлексії стосовно мовної картини світу, які поставили на комуніка-
тивну функцію слова, тобто на комунікативну ситуацію, обумовлену «смислом вислов-
лювання», наражаються на усвідомлення того, що, приміром, поетична мова проявляє 
свою неспроможність як засіб комунікації. Тільки в межах художнього тексту можна 
почути те, що говорить «слово», «не скуте рамками вузького контексту, не редуковане 
до одного зі своїх численних «значень», але взяте в усій доступній нам повноті. Воно 
часто постає «не оболонкою, здатною одночасно містити в собі те чи інше актуалізоване 
контекстом значення, а смисловим полем, неперервним і енергійно напруженим, не 
дискретним, не розбитим на «шматочки» значень, але присутнім в усій повноті щоразу 
при своєму явленні»[4: 334]. Художня картина світу ґрунтується на ідеї О.Потебні щодо 
«внутрішньої форми», на ідеї повернення до усвідомлення творящої (живо-писної!) при-
роди слова в літературному тексті. Суть такого підходу в погляді на слово як на «твірну 
субстанцію художнього тексту» [4: 317], слово і художній твір – це креативний процес, в 
якому проявляється не тільки естетичний, але й онтологічний статус (художній образ по-
стає як суб’єктивне, конкретно-чуттєве і естетичне відображення реальності). Художній 
текст має справу зі словом як основною реальністю, – і в цьому відмінність художнього 
тексту від будь-якого іншого, де на перший план висувається смисл висловлювання. . 

Забуття «внутрішньої форми» слова призводить до стану відчуття спустошеності слова 
і конвенційності його значення, що призводить до його «прозорості», до його нездат-
ності «творити реальність художнього тексту» [4:335–336]. Творяще «живу» художню 
реальність слово виявляє онтологічний статус слова, всі інші підходи до слова розгля-
дають його лише через центральну філософську категорію логічного зв’язку, у світлі 
чого головною функцією слова і стає функція комунікативна» [4: 314]. А онтологічна 
функція слова як творящого збереглася «за всезагальним визнанням» тільки в межах 
художнього тексту [4:328]. Найближче до розуміння мови як онтології буття, як своєрід-
ного способу існування людини, були дослідники герменевтичного напрямку, вважаючи, 
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що люди живуть у словах і словами, а визначальними в цьому вважали спонукальну й 
оцінну функції мови. 

 
Останнім часом в гуманітарному знанні набуває поширення поняття ідентифікацій-

на функція мови, її ще можна назвати функцією самовираження. Суть її полягає в тім, 
що через мову можна ідентифікувати мовців, виявити їх належність до певної спільноти, 
до певної нації, етносу, соціально-культурної групи, а окремих мовців охарактеризувати 
як носіїв індивідуальної мовної картини світу. Індивідуальна мовна картину світу постає 
суб’єктивним образом об’єктивної реальності, позаяк кожний є кожний як індивідуаль-
ність, має своє оригінальне світобачення, світовідчуття і світорозуміння. Але якщо інди-
відуальну мовну картину світу репрезентує мовна особистість, то безпосередню участь 
у її творенні бере культурологічна функція мови. Мова через значення слова «омовлює» 
той чи той предмет об’єктивної картини світу, «окультурює» її через концепт, слово-сим-
вол, слово-знак.. І таким чином віддзеркалює в індивідуальній картині світу, власному об-
разі світу специфіку буття конкретної мовної особистості з її інтелектом, менталітетом, 
мисленнєвою діяльністю, вказуючи і на належність мовця до певної етнічної, соціальної 
спільноти, певної ментальності, .розрізнення картин світу можна розглядати і за різними 
іншими рівнями: соціальними,культурними і навіть за рівнем метафізики душі тощо.

Культурологічна та ідентифікаційна функція мови лежить у підґрунті творення 
національної мовної картини світу. Кожна мова постає інструментом для формування 
картини світу відповідно до закладеного в ній своєрідного світорозуміння. Мова завжди 
–носій культури певного народу, певної нації, – своєрідна світоглядна домінанта, яка від-
дзеркалює і передає від покоління до покоління загальнокультурне надбання нації, тобто 
самобутнє світосприймання, менталітет, традиції, звичаї тощо. Опановуючи мову, мо-
вець опановує і культуру її носія – народу, а відтак творить національну мовну картину 
світу. В процесі творення національної картини світу бере активну участь і демонстра-
тивна функція – вираження через мову своєї етнічної, національної належності. 

Основоположником некласичного етапу тлумачення феномену мови та поняття мов-
ної картини світу з погляду антропоцентричності вважають В. Гумбольдта, дещо пізніше 
Л. Вайсгербер розробив теорію мовної картини світу. У своєму трактаті з мовознавства 
(Вступ до тритомного видання «Про мову кави на острові Ява», під назвою « Про від-
мінності будови людських мов і їх вплив на духовний розвиток людства») В. Гумбольдт 
визначає мову як своєрідний інструмент, знаряддя, за допомогою якого людина створює 
чи породжує думку. «Щомиті і в будь-який період свого розвитку мова пропонує себе лю 
дині – на відміну від усього вже пізнаного і продуманого нею – як невичерпну скарбни-
цю, в якій дух завжди може відкрити незнане…» [2: 82].

 Вказуючи на єдність мови і мислення, мови і культури як сутнісної характеристи-
ки мовної здатності, В.фон Гумбольдт підкреслює творчу функцію (природу) мови, в 
якій здійснюється діяльність людського духу, формується світосприймання та світо-
розуміння, зрештою, вибудовується парадигма різних світобачень (виражених різними 
мовами). Творча функція мови проявляється, на думку ученого, у самобутності кожної 
мови і за формою, і за змістом. У мові він почав уперше у мовознавчій науці розрізняти 
зовнішню форму (власне форму: звукову і граматичну) і внутрішню (змістову) форму. І 
що прикметно! У змістовій формі мови В.фон Гумбольдт вбачає не тільки етнотворчу 
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(ідіоматичну, ідіоетнічну) функцію, але й так звану універсальну (її умовно назвемо фі-
лософсько-антропологічною функцією). Оскільки кожна мова наділена внутрішньою 
формою, яка за змістом є інтегральною, відповідно здатною здійснювати універсальну 
функцію, яка полягає у визнанні рівнозначності мов, здатності кожної з них до сприй-
няття іншої мови, до (хоч як це сьогодні звучить парадоксально) багатомовності, що, 
зрештою, і розкриває широкий простір для можливостей адекватного перекладу з мови 
на мову. Культурологічна функція мови онтологізує картину світу, зберігає її і передає з 
покоління у покоління. Мова, відтворена у лексиконі, успадковує культурні пласти з усіх 
етапів її історичного розвитку, тобто слов’янські мови, приміром, всотують і культуру 
праслов’янського періоду і культуру неслов’янських впливів [Див.: 3]. Мова, як і куль-
тура завжди перебуває на межі з іншими мовами з іншими культурами. Цю діалектичну 
думку зауважував О.Потебня: «Якби об’єднання людства за мовою і взагалі за народніс-
тю було можливим, воно було б згубним для загальнолюдської думки, як заміна бага-
тьох почуттів одним, хоча б це одне було б не дотиком, а зором. Для існування людини 
потрібні інші люди; для народності – інші народності» [5: 229].

Отже, мовна картина світу (сформована завдяки її функціональному контуру, який 
враховує горизонтальні і вертикальні мовні функціональні можливості, уточнює значен-
ня слів і смисли словесних образів: концептів, символів, знаків) завжди є перманентним 
творчим інтелектуальним (раціональним) і чуттєвим (ірраціональним) процесом, що, за-
своюючи мовні пласти культури, конкретизує мовну картину світу, постійно перебуває 
на шляху до творення цілісної картини світу. 
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КОНЦЕПТ ВОЙНА В УКРАИНСКИХ И РУССКИХ ОБРАЗНЫХ 
ПАРАДИГМАХ

Статья посвящена анализу системы метафорических и перцептивных номинаций 
концепта «Война» в русской и украинской лингвокультурах. На материале русской ли-
тературы XVIII-XX вв. и современной украинской поэзии последних лет произведен срав-
нительный анализ образных парадигм концепта «Война», охарактеризованы базовые 
метафорические модели концепта, исследованы особенности его образной рефлексии 
в перцептивной картине мира обоих этносов. Выявлено, что базовыми содержательны-
ми характеристиками образа войны являются перцептивная и когнитивная составляю-
щие, демонстрирующие черты универсального и национально-специфического.

Ключевые слова: концепт «Война», языковая картина мира, перцептивная модель 
мира, метафорическая парадигма, перцептивная парадигма

Постановка проблемы. Приоритетным направлением современной концептологии 
является описание национально-языковой картины мира, в частности, концептов, для 
экспликации этноспецифических особенностей восприятия мира.

Агрессия России против Украины привела к существенным преобразованиям струк-
туры милитарной концептосферы «Война» на всех уровнях ее организации – понятий-
ной (см. работы А. Акульшиной, А. Бондаренко, Л. Компанцевой, Н. Слухай, Е. Снитко, 
Г. Яворской), интерпретационной (Н. Галунова, О. Гилюн, Н. Копцева) и образной.

Трагические события на Востоке Украины отразились в художественном творчестве 
многих украинских писателей и стали причиной трансформации образной парадигмы 
концепта «Война». Художественное творчество, где действительность эмоционально 
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«переиграна» средствами антифактивности, предоставляет бесценный материал для из-
учения особенностей современного осмысления феномена войны.

Анализ последних исследований и публикаций. В рамках лингвокогнитивного 
подхода к изучению образной парадигмы концепта «Война» уже обращались Л. Брос-
лавская, Л. Венедиктова, Т. Ухова, И. Шевченко и др. В своих работах исследователи 
представили комплекс когнитивных метафор войны на широком материале русских 
и английских фразеологизмов [3; 8], американской печатной прессы [2], американского 
институционального и художественного дискурсов [9].

Перцептивная парадигма концепта «Война» до сих пор не получила широкого ос-
вещения, несмотря на то, что уже производились попытки ее описания. В частности, 
Н. Рабкина в своем диссертационном исследовании «Концепт War в англоязычной во-
енной поэзии» (2009) описала колоративную и аудиальную парадигмы концепта «War» в 
англоязычном поэтическом дискурсе XX-XXI вв., охарактеризовав бинарные оппозиции 
«свет-тьма» и «громкий-тихий» как базовые конструкты перцептивной модели концепта.

Цель настоящего исследования – определить специфику образной объективации 
концепта «Война» в украинской и русской лингвокультурах на материале украинской 
поэзии 2014-2015 гг. и русской художественной лирики XVIII-XX вв. Материалом ис-
следования стали украинские поэтические сборники М. Старожицкой «Навіщо. What 
for» (2015), С. Жадана «Життя Марії» (2015), Б. Гуменюка «Вірші з війни» (2014), сбор-
ник патриотической поэзии «Борись в ім’я честі» (2014); для изучения русской воен-
ной лирики XVIII-XIX вв. были использованы материалы «Словаря поэтических обра-
зов» Н. Павлович (2008).

Изложение основного материала. Концепт как многомерное ментальное образова-
ние включает понятийную, образную и интерпретационную составляющие [7: 74-81]. 
Базовым слоем концепта является понятийный, следующим по значимости – образный – 
«след чувственного представления в памяти в единстве с метафорическими переносами» 
[6: 26]. Образная составляющая концепта по своей природе дуальна: она включает как 
наивные онтологические (ментальная составляющая), так и чувственные (перцептивная 
составляющая) представления народа об окружающем мире. «Исходный перцептивный 
образ, лежащий в основе того или иного концепта, – отмечает В. Карасик, – является 
вектором конфигурации смыслов, присущих всей тематической области, организуемой 
этим концептом» [5: 4]. Следовательно, изучение образной парадигмы концепта должно 
опираться на описание его перцептивной и ментальной составляющих.

Ряд продуктивных метафорических моделей концепта «Война», функционирующих 
в русском художественном пространстве, включает:

1. Антропоморфные метафоры: а) «война-хтоническое чудовище» (Люцифер, 
Джаггернаут, великанша, чудовище): Джаггернаут войны (Шенгели); Величаво идем-
те к Войне-великанше (Хлебников); б) «война-человек» (мачеха-матерь, нянька, хлебо-
сольная теща, высший судия, игрок): Эх, война, моя мачеха-матерь (Евтушенко).

2. Природоморфные метафоры: а) зооморфные (конь, птица, моль): Конь граж-
данской войны, наклоняя желтые зубы, рвал и ел траву людей (Хлебников); Тогда шкуру 
стран съела моль гражданской войны (Хлебников); б) фитоморфные (тростник, 
плющ): Война – как плющ в беседке шоколадной (Мандельштам); г) «война-астро-
ним» (северное сияние, заря): Встает кровавая заря / Войны народной (Пушкин); 
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в) «война-стихия» (гроза, буря, метель, вьюга, извержение вулкана, оледенение, огонь и 
проч.): И новый товарищ поехал туда, / Где вьюга войны бушевала (Б. Лапин).

Аномальные проявления первоэлементов (воды, земли, воздуха, огня) указывают 
на хаотизацию мира в период войны. О возвращении к первобытному хаосу свидетель-
ствует широкое использование традиционно-поэтических образов хтонической ворон-
ки (вихрь, метелица), хтонического взрыва (извержение вулкана), хтонического пото-
па (половодье, потоп), хтонического пламени (пожар, зарево).

3. Социоморфные метафоры: а) «война-земледелие» (пахота, посев, жатва, 
страда, сбор урожая, покос, молотьба): Прошла война, прошла страда (Твардовский); 
б) «война-пир»: Зовут бояр […] на пир мечей! (Лермонтов); в) перевернутая метафо-
ра «война-богослужение»: Но служит верный пулемет / Обедню смерти, как звонарь 
(Хлебников); г) «война-работа»: И опять война-работа (Твардовский). Особую группу 
составляют метафоры-симулякры, в свете которых война осмысливается как выдуман-
ная, наигранная, ненастоящая: д) «война-игра»: Когда блистали шашки, неловки и ловки, 
/ Богов суровых руки играли тихо в шашки, / Играли в поддавки (Хлебников); е) «вой-
на-театр»: Мы отгорожены от кровавой московской оперетки [от войны] (Булгаков).

4. Артефактные метафоры (война – меч, коса, кол, нож, таран): Соломорезка во-
йны / Железною решеткой / Втягивает / Все свежие / И свежие колосья / С зернами слез 
Великороссии (Хлебников); Струганок войны стругает, скобля, / Русское мясо, / Порхая 
в столице (Хлебников).

Для современной украинской поэзии релевантными являются такие когнитивные 
метафоры войны: 1) «война-болезнь», требующая радикальных приемов лечения: Воз-
гласы, взрывы... Казалось еще вчера, / что можно без крови, ан нет, куда ж без неё! / 
Наши правители – те еще доктора: / прижигание, кровопускание, небытие (Б. Херсон-
ский); 2) «война-дорога / открытое пространство»: З доріг війни прибилася до мене 
(Л. Костенко); 3) «война-обезличенное антропное существо»: Від’їжджають на Схід 
/ у обійми війни (А. Хромов); 4) «война-хтоническое существо»: Вмілий снайпер за-
вжди вибирає мішенню романтика, / Обираючи жертву своєму безжальному Моло-
ху (М. Старожицкая); 5) «война-стихия»: Розлилася в крові війна (А. Дмитрук). Наи-
более частотным является образ войны-жатвы: І зима не зима / і війна не війна / На-
збирала смертей / як зерно на жнива (А. Хромов); І сіють в землю дідівські ґудзики / 
З усіх мундирів, так і не зношених (М. Старожицкая); Але він усіх пам’ята, хто на полі 
бою / Землю жорстку востаннє зорав собою (М. Старожицкая).

Так же, как и в русской, метафорическая парадигма образного осмысления войны 
в украинской лингвокультуре тяготеет к хтонической стихии, на что указывают: 1) акти-
вация хтонических топосов: Кулі прилетіли з потойбіч війни (Б. Гуменюк); 2) спутни-
ки Войны, в числе которых хтонические существа (бесы), предвестники смерти (ворон), 
обитатели подземного мира (крысы, черви): Україна моя у вогні, / у земному раю стріля-
ють. / Розлетілись, мовчать солов’ї – / темні ворони в небі кружляють. / Оточили наш 
дім щури, / гади сіли на наші землі. / Роз’їдають вишневі сади / чорно-жовті смугасті 
черви (А. Дмитрук); 3) табуированность номинации «война». Так, украинская поэтесса 
М. Кияновская пишет: «После событий 2013-го и последующих событий, я стараюсь 
избегать слова “война” в стихотворениях. Разве что оно приходит само» (перевод наш – 
О. Г.) [1].
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В образном содержании концепта, кроме когнитивной (метафорической), функци-
онирует также перцептивная составляющая, которая включает зоны визуального, ау-
диального, ольфакторного, кинестетического и вкусового восприятия. Перцептивная 
модель мира представляет «соединение восприятия и проецируемой на него мысли» 
[4: 107], поэтому глубоко этноспецифична. Изучение перцептивной модели концепта 
«Война» позволяет выявить наиболее релевантные зоны его сенсорного и когнитивного 
осмысления коллективным разумом этноса.

В сенсорно-соматической модели чувственного осмысления войны превалирует цве-
товая характеристика. В русской лингвокультуре маркерами войны являются красный, 
белый, чёрный цвета и их оттенки (в частности, серый). Базовым является красный 
как маркер пролитых сакральных соков (крови): Встаёт кровавая заря / Войны народ-
ной (Пушкин). Довольно часто используется колоративный блендинг: а) красного и бе-
лого: А с запада падает красный снег / сочными клочьями человеческого мяса (Маяков-
ский); б) красного и черного: Кроводымистые облака (Николаев); в) черного, белого и 
красного: Везувий пламя изрыгает; / Столп огненный во тьме стоит; / Багрово зарево 
зияет; / Дым черный клубом вверх летит (Державин). Использование нескольких 
цветовых маркеров служит для усиления художественного описания.

Для украинской литературно-художественной традиции также характерно контраст-
ное смешение цветов, например, чёрного (серого) и красного: Чорне і червоне – вугілля 
і кров, / можна сорочку вишити, / можна візитку Яроша (М. Старожицкая); или чёр-
ного и белого: Сніг чорніє, ніби відрубана голова (С. Жадан); или красного и белого: 
На снігу не замерзає кров (Д. Лазуткин). Использование контрастных цветов служит 
художественной задачи построения резкого противопоставления – антитезы. Функцию 
колоративной доминанты выполняет красный цвет: Цієї ночі сиджу на підвіконні, / Очі 
ріжуть вогники криваво-червоні, / Це на тобі кров розстріляних батальйонів (М. Ста-
рожицкая); Сонце сьогодні заходить із кров’ю – / мабуть, усюди таке червоне безхмар-
не небо (М. Старожицкая).

В украинской поэзии цвет нередко определяется имплицитно – путем использования 
лексем-носителей колоративного признака (кровь, тьма, пыль и проч.) или употребле-
ния развёрнутых описаний (например, отсутствие луны): Жодного місяця в небі нема, 
/ курява біситься. / Ось ми й збагнули де справжня пітьма, / жодного місяця (Д. Ла-
зуткин); Сніг закіптюжений, свіжа іржа, / жодного місяця (Д. Лазуткин). Иногда 
колоративы выполняют оценочную функцию: Чорна, ламана, зла, зимова / тиша, як 
смерть, стоїть за дверима (С. Жадан).

Если в центре колоративной парадигмы русского художественного пространства 
находится красный цвет, то в украинском – чёрный и серый как объективаты тумана, 
дыма, копоти. Их активизация указывает на хаотизацию мира в период войны, растерян-
ность человека вследствие утраты базовых ориентиров (в украинской поэзии это символ 
затянутого дымом неба): Усе в диму, ти небо бачиш ледве, / І в небі чорних вибухів 
ряди (Л. Дмитерко); Небо над містом – темне, як опік (С. Жадан).

Звуковая характеристика. В русской лингвокультуре война ассоциируется с гром-
кими и резкими звуками, в частности, громом. Для его имитации писатели нередко 
обращаются к ассонансу на согласные г, р, с, тр, гр: Смертный бой гремел, как гроза 
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(Долматовский); И се уж молнии сверкают, / Громов со треском съединяют / Гортани 
медны страшный рев (Ю. Нелединский-Мелецкий).

Реже встречаются аудизмы-звукоподражания животным с акцентом на значениях 
‘резкий’ и ‘протяжный’, которые употребляются с целью подчеркнуть хтоническую 
сущность войны: Старинным голосом война / По всей стране завыла (Твардовский). 
Маркером войны является также тишина, которая обозначает отсутствие звуков жизни: 
Птицы смолкли, небо помутнилось, – / Началась война (Исаковский); Идут в молчании 
глубоком, / Во мрачной, страшной тишине [о солдатах] (Твардовский).

Звуковой диапазон войны в украинской лингвокультуре включает как громкие звуки, 
так и предельно тихие: Скрегоче залізом округа, / Смертю повітря фурчить (О. Гон-
чар). В художественном пространстве «громкое» и «тихое» формируют оппозитивную 
пару, которая противопоставляется военному и мирному времени соответственно: Ще 
не вся відшелестіла війна (О. Сливинский); Від’їжджають на Схід […] там де грім 
канонад (А. Хромов). Центральное место занимают громкие звуки как базовые маркеры 
войны (взрывы, вой, крик): Це ось така акустика у столиці: / Вибухи, постріли краще 
чути чимдалі […] Стихло, здається? Ні, ще гупає далі (М. Старожицкая); Тріщать 
автомати, лунають гармати, / Розносить позиції «Град» (В. Ковтун); Міста, сполоха-
ні криком (С. Жадан). Чрезмерная громкость во время войны также передается в лири-
ческих произведениях с помощью графических маркеров и повторяющихся вербальных 
распространителей дуже, страшно: Я далі не чую – там вибухає «Град». / Це дуже 
голосно, / Дуже, дуже голосно, / Так голосно, що навіть немає з чим порівняти. / І я 
кричу, страшно кричу «Ховайся!!!» (М. Старожицкая).

В обеих лингвокультурах широко представлены оксюморонные сочетания, образо-
ванные путём соединения лексем, обозначающих громкий звук с лексемами, содержа-
щими семы ‘тихий’, ‘негромкий’. Сравним: русск. Средь земных безлюдий тишина гу-
дит / Грохотом орудий, топотом копыт (Волошин) и укр. Гремят щелчки (И. Барков); 
Як луною наповнюється кожен видих (С. Жадан). Таким образом, война осмыслива-
ется как явление, переходящее границы установленной нормы, что в художественной 
литературе передается путем описания избыточного проявления ее признаков (часто в 
гипертрофированной форме).

Тактильная характеристика. Особая роль красного и белого в колоративной па-
радигме концепта «Война» подтверждается наличием их тактильных субститутов – хо-
лодного и горячего: Фронт горел, не стихая, / Как на теле рубец (Твардовский); На лбу 
высоком человечества / Войны холодные ладони (Мандельштам).

В отличие от русской, в украинской литературе тактильный образ войны представлен 
сквозь призму аутовосприятия: Пам’ятати сніг у тебе на віях, / пам’ятати сонце – різ-
ке, мов опік […] Пам’ятати холод, що в’їдався під нігті, / пам’ятати жар, що сушив 
гортані (С. Жадан). Таким образом, в центре украинской образной парадигмы находит-
ся лирический герой и его переживание текущих событий, в центре русской – отстранён-
ный наблюдатель, описывающий происходящее со стороны.

Релевантными для обеих культур являются тактилизмы, обозначающие острое, ре-
жущее и колющее: Они не нуждаются в опоре острого тростника войны, который 
ранит того, кто на него опирается (Хлебников); А землю ріжуть кравецькі ножниці / 
І колють – шиють страшними голками (М. Старожицкая).
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Ольфакторная характеристика. Значимым в русской одоративной образной пара-
дигме войны является запах дыма: Дымилась война, / И в едком дыму / Задыхалась 
страна (Исаковский); Там сера, огнь, смрад дыма, вопль и звук (В. Петров); в украин-
ской – запах пороха и дыма, которые выполняют функцию идентификации – определя-
ют принадлежность человека к сфере войны (хтоноса) или мира: Ти пахнеш порохом / 
Твої руки обличчя волосся одяг взуття / Скільки не вмивай не пери – пахнуть порохом 
/ Вони пахнуть війною / Ти пахнеш війною / І стаєте ви з війною суть одно (Б. Гуме-
нюк).

Часто одоративы употребляются вместе с распространителями, которые содержат ак-
сиологический компонент ‘неприятный’, способный актуализироваться в контексте: Труп-
ний запах, порох і вогонь (Б. Гуменюк); Стоїть стіна чадного смраду (В. Шевченко).

Густативная характеристика. Сейворизмы редко используются для характеристи-
ки войны, в русской литературе это чаще всего сладкий вкус крови, которой питают-
ся Война и ее хтонические спутники: Меч стал сытым кровью сладкой (Хлебников). В 
украинской литературе – это вкус дыма: Бо на Грушевського – лінія фронту / дим наби-
вається носом і ротом і на морозі тріскають губи (В. Махно).

Выводы. Образная парадигма концепта «Война» в украинской и русской лингво-
культурах содержит признаки универсального (подчеркнутая связь войны и хтонической 
стихии, активизация аудизмов с акцентом на избыточности или недостаточности проявле-
ния признака, обращение к колоративной триаде красный, белый и черный) и националь-
но-специфического. Так, русские описывают войну как самодостаточное явление, украин-
цы осмысливают ее через описание собственных сенсорных ощущений. Таким образом, 
в центре образной милитарной парадигмы русских – война и ее разрушительное влияние 
на все живое, в центре украинской – человек, испытывающий это деструктивное влияние.

Широкое использование серого и черного, размытость перцептивных описаний во-
йны в современном украинском художественном творчестве свидетельствует о ее ос-
мыслении как переходного этапа в сакральной истории народа, который характеризуется 
неопределенностью и потерей ценностных координат.

Перспективой дальнейших исследований является расширение системного описа-
ния образных парадигм концепта «Война» в современной украинской и русской художе-
ственной литературе.
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КОНЦЕПТ ВІЙНА В УКРАЇНСЬКИХ ТА РОСІЙСЬКИХ ОБРАЗНИХ 
ПАРАДИГМАХ

Стаття присвячена аналізу системи метафоричних та перцептивних номінацій 
концепту «Війна» в українській та російській лінгвокультурах. На матеріалі сучасної 
української поезії останніх років та російської літератури XVIII-XX ст.  проведено по-
рівняльний аналіз образних парадигм концепту «Війна», охарактеризовано базові мета-
форичні моделі концепту, досліджено особливості його образної рефлексії у перцептив-
них картинах світу обох етносів. Виявлено, що основоположними характерологічними 
рисами образу війни виступають перцептивна та когнітивна складові, які демонстру-
ють риси універсального та національно-специфічного.

Ключові слова: концепт «Війна», мовна картина світу, перцептивна модель світу, 
метафорична парадигма, перцептивна парадигма
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THE WAR CONCEPT IN UKRAINIAN AND RUSSIAN METAFORICAL 
PARADIGMS

The article is dedicated to the analysis of both conceptual and perceptional metaphorical 
paradigms of the “War” concept in Ukrainian and Russian linguistic cultures. The aim of the 
study is to compare the Ukrainian and Russian fi gurative descriptions of the “War” concept 
from the viewpoint of multicultural and ethno-specifi c issues. The paper provides the compara-
tive study using inputs drawn from Russian literature of the XVIII-XX centuries and the modern 
Ukrainian one, represented by B. Humeniuk, S. Zhadan, M. Starozhytska, A. Khromov et al. 
The basal metaphorical models of the concept are analyzed and the particular qualities of its 
metaphorical refl ection are investigated. The work reveals the fi gurative specify of the concept 
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in colorative, auditorial, kinesthetic, hearing and tasting paradigms of both Ukrainian and 
Russian perceptual world-images. The author comes to the conclusion that perceptual and 
cognitive components are among the main elements of the military fi gurative paradigm which 
refl ects both multicultural and specifi c aspects of the linguistic world-image.

Key words: “War” concept, linguistic world-image, perceptual world-image, metaphoric 
paradigm, perceptional paradigm
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ПОНЯТТЯ СВОБОДА: САКРАЛЬНИЙ ВИМІР 

У статті досліджено термін свобода у релігійній картині світу, зокрема у право-
славній традиції. Подано розуміння цього терміна у філософській картині світу, у за-
гальномовному словнику. Зроблено спробу осмислити поняття свобода в концепції осо-
бистості Вселенського Патріарха Варфоломія. 

Ключові слова: свобода, людина, свобода іншого, свобода Бога, свобода в Право-
славній традиції.

У різні часи наймудріші люди різних країн намагалися збагнути, що є свобода. Вони 
розмірковували над поняттям свобода, намагаючись осягнути її, як одну з незаперечних 
загальнолюдських цінностей. 

У філософській картині світу свободу сприймають як одну з основних та найскладні-
ших категорій, що відбиває сутність людини, її здатність мислити та діяти не в наслідок 
примусу, а вільно втілюючи свої наміри та інтереси. Проте, межі свободи – це інтереси 
іншої людини, суспільства в цілому та природи як основи існування того або іншого 
суспільства. 

Поняття свобода, без сумніву, багатозначне. Так, Словник української мови в 11 то-
мах подає вісім значень, пор.:

1. Відсутність політичного й економічного гноблення, утиску й обмежень у сус-
пільно-політичному житті якого-небудь класу або всього суспільства; воля.

2. Перебування не під арештом, не ув’язненим, не в неволі т.ін.
3.  Життя, існування і т. ін. без залежності від кого-небудь, можливість поводити-

ся на свій розсуд.
4. Можливість діяти без перешкод і заборон у якій-небудь галузі.
5. Філософська категорія – можливість вияву суб’єктом своєї волі в умовах усві-

домлення законів розвитку природи та суспільства.
6. Легкість, відсутність утруднень у чому-небудь.
7. Простота, невимушеність у поводженні.
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8. Вільний від праці час [1; Т.9, 1978. С.98].
В релігійній картині світу погляд на свободу дещо інший. Нам імпонує висловлюван-

ня протоієрея Сергія Овсяннікова (настоятеля Свято-Миколаївського приходу в Амстер-
дамі) про свободу. Він наголошує у своїй праці «Книга про свободу», пор.:

Шлях до свободи – це шлях у лабіринті. Багато шишок можна набити по дорозі. 
Проте кінцевий пункт того вартий. Тому що свобода дорівнює радості. Свобода до-
рівнює Творчості. Свобода дорівнює Любові.[2; С.28].

 Всесвятіший Патріарх Варфоломій тему Свободи ставить в ширший контекст пра-
вославної віри та життя загалом. Митрополит Калліст (Вейра), аналізуючи погляди та 
переконання Вселенського Патріарха, його концепцію особистості, що представлена чо-
тирма основними темами: тайна, свобода, стосунки, цілісність, відзначає, що «без свобо-
ди, переконаний патріарх Варфоломій, не може бути справжнього особистого буття. Я є 
справжньою особистістю лише настільки, наскільки я вільний:

 Людина, як екзистенційна реальність, може бути особистістю, лише коли живе у 
свободі. Лише в умовах, за яких весь спектр можливостей відкритий для нашого віль-
ного й свідомого вибору, ми здатні перетворювати нашу тимчасову реальність і себе 
самих на образ Божественного Царства. Свою людяність ми усвідомлюємо через вільну 
взаємодію з іншими. Особисте буття – це вільний акт сопричастя, що робить різно-
манітність і унікальність наріжними каменями нашої людяності. ..

 Зупинимось на мить на головній темі цього параграфа, на властивості свободи, 
вільному виборі. .. По-перше, свобода безпосередньо пов’язана з тим, що ми є образом 
Божим. Як вільним є Бог, так вільною є і Його жива ікона – людська особа, хоч у Бога 
свобода є абсолютною, а в нас, людей, вона обмежена (але не знищена) гріхом. Свобода 
як прояв образу Божого – не лише природна риса, властива нашому створеному буттю. 
Це є щось незмірно глибше – дар благодаті, який несе в собі відблиск Нетварного. Проте, 
нагадує патріарх, це не лише дар, а й «безмежна» вимога, «дар, що здобувається вели-
кими духовними зусиллями». .. Окрім того, свобода є нероздільною. Захист моєї власної 
свободи завжди має йти пліч-о-пліч із повагою до свободи інших. Відданість свободі 
означає невтомну боротьбу за «вбогих» світу цього…».[3; С.22, 25-26]. 

 Як бачимо, це твердження корелює з одним із основних посилів, щодо розуміння 
поняття свободи, у філософський картині світу. А саме: межі свободи – це інтереси іншої 
людини. Моя особиста свобода та свобода іншого. Повага до людини, повага один до 
одного, не залежно від статусу, від суспільного прошарку.

 У своїй книзі «Віч-на-віч із Тайною. Православне християнство у сучасному світі» 
Вселенський Патріарх Варфоломій, розглядаючи поняття Свобода, спрямовує нашу ува-
гу на відносності свободи з духовного погляду. Він акцентує на богословському розумін-
ні, де «умовою справжньої свободи є Божа благодать; людська свобода завжди пов’язана 
з безумовною та абсолютною свободою Бога, що є поза межами всіх людських категорій, 
включно з нашим розумінням свободи та справедливості. Адже ми віримо, що і свобода, 
і справедливість даються Богом, Який водночас перевершує їх. .. Я переконаний, що 
людство бере свій початок та саме своє існування в Бозі, Чий образ, закладений у глиби-
нах людського єства, становить саму сутність і глибину свободи; водночас це є і насіння 
соціальної справедливості в усьому світі. У цім переконанні – богословська основа прин-
ципу свободи людини, як він розуміється в Православ’ї» [4; С.216]. 
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 Патріарх Варфоломій у своєму дослідженні осмислює, що є: 
- Свобода абсолютна та відносна; 
- Свобода Бога; 
- Свобода людини;
- Свобода жити;
- Свобода від падіння.
 Що ж таке свобода абсолютна? Чи є вона? Як корелюють між собою поняття абсо-

лютна та відносна свобода? Патріарх Варфоломій про це говорить наступне, пор: «сьо-
годні ми схильні вести мову про свободу та права людини так, наче це нічим не зумовле-
ні реалії та абсолютні поняття. Утім з духовного погляду свобода в її людському вимірі 
завжди є лише відносною» [4; С.215]. 

 Осмислюючи поняття Свобода Бога, Вселенський патріарх наголошує на «динаміч-
ному розумінні Бога та світу. Бога – а отже, й людство, й увесь світ – не можна сприймати 
як статичну реальність. Можливо, саме з цим пов’язана унікальна глибина й головний 
внесок східно-християнської думки та духовності. Головною інтуїцією православного 
богослов’я є те, що ніхто ніколи не може інтелектуально охопити Бога – хоча завжди 
можна зустрітися з Богом і пізнати Його у глибших особистих стосунках.

 Отці Церкви завжди наголошували на особистій доступності Бога, втім ніколи не 
ставили під сумнів Його абсолютну неосяжність. Саме тому східні отці Церкви напо-
лягають на розрізненні Божої сутності та Його енергії. Сутність Бога радикально не-
пізнавана, невидима, невимовна та неосяжна людському розуму. А божественні енергії 
можуть бути, з благодаті Божої, пізнавані в досвідному переживанні, побачені й описані» 
[4; С.217-218].

 Ще видатний візантійський богослов Григорій Палама у середині ХІV ст. найбільш 
точно сформулював це вчення. Він відзначав одночасну можливість особистісного 
спілкування з Богом та непізнаваність Його сутності. «Бога неможливо окреслити чи 
вичерпно пізнати. Жодна людина, жодне переконання, жодна інституція і навіть жодна 
релігія не може претендувати на те, що вона має повноту Бога. .. свобода в істинному, 
духовному розумінні незмінно веде до пізнання Бога та сенсу Богошанування. .. свобода 
Бога визначає та зумовлює свободу людства» [4; С.218]. 

 Поняття свобода людини, свобода особистості є тими питаннями, які в релігійній 
картині світу завжди привертали увагу. Адже, як слушно зауважує Єпископ Каліст (Уер) 
у книзі «Внутрішнє царство», поняття «свободи – як Божественної свободи, так і люд-
ської – є основним у християнському вченні про сотворення. «Бог воістину є присутнім 
і діє лише за умови свободи, – пише Микола Бердяєв. – Саму свободу слід розпізнавати 
за властивою їй священною особливістю». Сорен К’єркегор справедливо зазначав, що 
«найбільший дар людям – це вибір, свобода». Бог сотворив світ вільним, і Він велів, 
щоб істота, яку Він сотворив за образом Своїм, також була вільною .. Він волів, щоб ми, 
люди, свого часу прийшли до Нього у взаємній любові. Але взаємна любов передбачає, 
свободу, адже там, де немає вільного вибору, не може бути і любові. До любові не можна 
примусити, її можна лише добровільно віддати» [5; С.191-192]. 

 Патріарх Варфоломій, осмислюючи поняття свобода людини, зазначає наступне, 
пор: «традиція Православної Церкви згідно з писаннями отців дбайливо охороняє тай-
ну людської особистості, подібно до того як вона каже про непізнавану природу Бога. 
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Людство несе у собі образ і подобу Бога (Бут. 1:26), саме дихання Боже (Бут. 2:7). Бог 
присутній у найпотаємніших глибинах нашого єства. .. У нашому серці є глибини, які 
не піддаються жодним визначенням і перевершують будь-яке розуміння» [4; С.219-220]. 

 Отже, як важливо нам усвідомити, що людина – це таїна, глибини її серця – це ве-
ликий скарб. І коли ми говоримо про свободу свою та свободу іншої людини, то цей 
смисл потрібно пам’ятати. Будь-яке наше «остаточне» твердження про іншого може бути 
хибним, адже людина, переважно, навіть сама себе не до кінця розуміє, сама себе не 
може збагнути остаточно. Бо вона – це образ і подоба Бога. А Бог – незбагненний для 
людського розуміння. Його Всесвятість підкреслює, що «через наші людські обмеження 
ми бачимо людей навколо нас лише під своїм вузьким кутом зору. Ми ніколи не здатні 
осягнути цих людей чи їхні дії в усій повноті. Неможливо вичерпно пізнати іншу лю-
дину, її серце завжди лишатиметься непроникним для нас, як тайна. Людина, чиє життя 
вільно звершується в Бозі, завжди лишатиметься загадкою для інших» [4; С.221-222]. 

 Ісаак Сірін закликає нас всіх: 
«Коли ти станеш на шлях праведності, ти досягнеш свободи в усьому». 
 Отже, ми вільні вибрати шлях праведності, тобто правильні вчинки та дії, правильні 

думки та слова, шлях практичного «зречення людиною похибок, своєї природи, що по-
тенційно наділена здатністю до свободи та особистісної неповторності, але не є право-
вою через «неорганічність», знеособленість вимог свого бунтівного єства. «Ось плоть 
моя, й водночас не моя, мій дорогий ворог», – як каже Йоан Лествичник. Коли людина 
на досвіді пізнає цю реальність, це означає, що вона вже стала на великий, переможний 
шлях, що веде до безмежної свободи «в усьому» [6; С.245], – наголошує Христос Янна-
рас, відомий грецький філософ та богослов у своїй праці «Свобода етосу». 

 Філософ стверджує, що «сутність етосу Церкви, моралі Церкви, становить свобода 
особистості, конкретна і, водночас, безмежна; вона є універсальною підвалиною життя, 
що у своїй справжній реалізації може бути лише іпостасним та особистісним» [6; С.243].

 Розмірковуючи над поняттям свобода жити, Патріарх Варфоломій звертається до 
Послання апостола Павла до Римлян, який «описує свободу як владу над смертю та пе-
ремогу над тлінням (див. Рим. 8:10-11). Це пов’язує свободу з благодаттю Духа, «Скарбу 
добра та життя Подателя», як говорить улюблена Православною Церквою молитва до 
Духа Святого, що читається на початку кожного богослужіння. У православній аскетиці 
задоволення власних потреб і бажань вважається не свободою, а полоном, підкоренням 
пристрастям. 

 Гріх полягає не лише в тому, що ми обираємо зло, але є, зрештою, й наслідком не-
спроможності зробити правильний – праведний – вибір. Це стан рабства, підпорядко-
ваності пристрастям, у якому людина не активна, а пасивна, не самостійна, а підконтр-
ольна, не вільна» [4; С.222]. 

 І далі, надзвичайне важливе твердження для усвідомлення поняття свобода жити, 
пор.: «Скрізь, де проявляється спонтанні акти любові й відкритості, можна не сумніва-
тися, що вони мотивовані й натхненні благодаттю Божою. Це вияв справжньої свободи.

 Утім, це означає, що ми ніколи не буваємо настільки вільними, як тоді, коли ми спо-
внені Святим Духом. Ми найвільніші саме тоді, коли нашу волю скеровує Божа благодать. 
Свобода – це дія Святого Духа в нас та довкола нас. Адже та ж молитва Православної 
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Церкви до Духа Святого говорить: «Утішителю, Душе істини, що всюди єси і все напо-
внюєш».

 Цей Дух Божий дає нам наснагу проповідувати й захищати свободу та справедли-
вість у світі. Цей Дух спонукає нас до боротьби та творчого перетворення життя» [4; 
С.223]. 

 У православній традиції розрізняють такі поняття, як Дари Духа Святого та Плоди 
Духа Святого, пор.:

Дари Духа Святого:
 Мудрість. Розум. Розсудливість. 
 Мужність. Знання. Побожність. 
 Страх Божий.

Плоди Духа Святого:
 Любов. Радість. Спокій. 
 Довготерпіння. Лагідність. Милосердя.
 Віра. Покірливість. Стриманість.
 Патріарх Варфоломій, як і інші представники Православ’я, нам хоче донести над-

звичайно важливу річ. Вона полягає у тому, що ми маємо усвідомити, зрозуміти, збагну-
ти, що без Бога ми не можемо робити нічого доброго. Лише призиваючи Духа Святого у 
своєму серці, в своїх щирих молитвах, лише натхненні благодаттю, ми здатні на добро. 
І тоді, резюмує Його Всесвятість «Дух Божий перетворить цей світ у Царство Небесне, 
світ занепалий – у нове творіння, і розмаїту людську діяльність – в істинне життя» [4; 
С.224]. 

 Віруюча людина усвідомлює, що вона наділена від Бога даром свободи, що вона 
може обирати між шляхом вгору до вищих моральних цінностей та шляхом вниз. Колись 
людина «відмовилась від стосунків у напрямку до Бога, які є її справжньою суттю. За-
мість того, щоб бути посередником і об’єднуючим центром, вона створила поділ: поділ у 
собі, поділ між собою та іншими людьми, поділ між собою і світом природи. ..

 «Первородний гріх» людини, її відвернення від зосередження на Богові до зосеред-
ження на собі. .. У результаті вона була втягнута в хибне коло своєї власної пожадливості, 
що ставала ненаситною. .. Наслідки людського падіння були як фізичні, так і моральні» 
[7; С.61-62]. Проте, у православній традиції є розуміння того, що «божественний образ» 
в людині затьмарився, проте він є, він не стерся. Адже ми знаємо, що і у цьому грішному 
світі людина, хоча й перебуває у певному духовному полоні, здатна на благородні вчин-
ки, на любов, на самопожертву та співчуття до ближнього.

 Осмислюючи поняття свобода від падіння, Патріарх Варфоломій наголошує: «Ду-
ховний полон або поневолення неминуче призводить і до підпорядкування та рабства 
соціального й політичного. З тієї ж причини звільнення від падіння веде нас до зняття 
будь-яких форм примусу й до соціальної та політичної свободи. Утім для людини, керо-
ваної Духом, це в жодному разі не означає заспокоєння та самовдоволення. ..

 Як будь-яка форма пригноблення або поневолення відбиває на соціально-політич-
ному рівні нашу гріховність і занепалість, так само й боротьба за визволення та спра-
ведливість є глибоко духовним символом свободи від гріха. .. Щирість та автентичність 
цієї боротьби за свободу завжди вимірюються ступенем її духовної глибини й вічною 
цінністю її кінцевої мети» [4; С.224-225]. 
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 У поданому дослідженні ми намагалися осмислити концепт свобода, його сакраль-
ний вимір. Розкриваючи глибинний смисл поняття свобода, ми занурилися у розуміння 
цього терміну в релігійній картині світу. І, що особливо хотілося б підкреслити, занури-
лися у поняття свободи саме у Православ’ї. Це дало нам можливість спробувати усвідо-
мити складні та майже неосяжні для сучасної людини слова – «Свобода можлива лише 
в Бозі».
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ПОНЯТИЕ СВОБОДА: САКРАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
В статье исследован термин свобода в религиозной картине мира, в частности 

в православной традиции. Подано понимание этого термина в философской картине 
мира, в общелитературном словаре. Осуществлена попытка осмыслить понятие сво-
бода в концепции личности Вселенского Патриарха Варфоломея.

Ключевые слова: свобода, человек, свобода другого, свобода Бога, свобода в Право-
славной традиции.
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CONCEPT OF FREEDOM: SACRAL MEASUREMENT
The article examines the term freedom in the religious picture of the world, in particular 

in the Orthodox tradition. The understanding of this term in the philosophical picture of the 
world, in the general dictionary is given. An attempt is made to comprehend the notion of 
freedom in the concept of the personality of the Ecumenical Patriarch Bartholomew.

At diff erent times, the wisest minds of diff erent countries tried to understand that there 
was freedom. They pondered the notion of freedom, trying to comprehend it as one of the 
indisputable universal values.

Exposing the deep meaning of the notion of freedom in the concept of the personality of the 
Ecumenical Patriarch Bartholomew, we plunged into understanding this term in the religious 
picture of the world. And that I would particularly like to emphasize, plunged into the notion of 
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freedom in Orthodoxy. This gave us an opportunity to try to understand the complex and almost 
immutable words of a modern person - «Freedom is possible only in God». 

Key words: freedom, man, freedom of another, freedom of God, freedom in the Orthodox 
tradition.
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КРИМІНАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ УЯВЛЕНЬ 
ПРО РЕВНОЩІ У ТЕКСТАХ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ХІХ СТ.

У статті аналізуються зафіксовані у художніх образах прояви почуття ревнощів. 
Детально досліджено зовнішні та внутрішні детермінанти злочинної поведінки та 
стадії криміногенної ситуації на прикладі текстів класичної вітчизняної та зарубіжної 
художньої літератури. 

Ключові слова: ревнощі, детермінанти злочинної поведінки, дискурс, художній 
текст, образ.

Актуальність теми дослідження. Природа і сутність людини розкриваються не 
лише у творчому характері її діяльності або здатності безкорисливо любити іншого. Не 
меншою мірою людина схильна до почуттів й афектів, які мають деструктивний харак-
тер. У зв’язку з цим особливу увагу ми вважаємо за необхідне приділити художньому 
тексту, якому притаманне прагнення зображувати людину комплексно. «Художній текст, 
занурений у певну життєву ситуацію», – це дискурс, який кожна людина тлумачить по-
різному: залежно від виховання, віку, характеру, світогляду, статі [2]. До того ж, із кож-
ним новим зверненням до вже знайомого художнього тексту в різні періоди життя і за 
різних обставин, одна й та сама людина може знаходити для себе новий сенс. Без сум-
ніву, літературну спадщину людства можна використовувати як одну зі складових для 
зображення головних моральних орієнтирів, що виявляються у людських стосунках, а 
також вад, що перешкоджають їх здоровому розвитку. Феномен ревнощів завжди був 
у центрі уваги й філософів, і психологів, і юристів. Та людські вади і злочини не лише 
можуть, а й повинні бути об’єктом не тільки законодавчих актів, а й художнього тексту, 
інакше вони просто втратять життєву складову.

Актуальність теми нашої наукової розвідки зумовлена недостатнім рівнем вивчення 
криміногенності як одного з аспектів дослідження феномену ревнощів, зафіксованому у 
текстах класичної художньої літератури.

Предметом нашого дослідження стали твори ХІХ – початку XX століття, об’єднаних 
темою ревнощів. Основним критерієм відбору, окрім художнього значення твору, ста-
ло домінування любовно-сімейної тематики і проблематики у тексті. Безумовно, до 
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числа названих можна віднести твори І. Я. Франка, М. М. Коцюбинського, Л. М. Тол-
стого, І. К. Карпенка-Карого, О. Ю. Кобилянської, А. П. Чехова, М. Д. Ахшарумова, 
О. О. Шкляревського. 

Мета роботи – дослідити відображення криміногенної ситуації на підставі текстів 
художньої літератури в умовах дискурсу «ревнощі – злочин». Мета роботи передбачає 
реалізацію таких дослідницьких завдань:

- виявити зафіксовані у художніх образах прояви почуття ревнощів;
- дослідити внутрішні та зовнішні детермінанти злочинної поведінки, зумовле-

ної незадоволеною потребою у коханні, ревнощами. 
Тема злочинності завжди перебувала у колі уваги провідних літературознавців та 

критиків. Теоретико-методологічну основу роботи складають праці, присвячені до-
слідженню різних аспектів ревнощів. Теоретичним фундаментом нашого досліджен-
ня стали напрацювання українських і закордонних науковців у галузі юриспруденції: 
Л. Р. Клебанова, О. В. Старкова, В. С. Медведєва та ін. У роботі використано досвід до-
слідження злочину у творчості інших письменників, зокрема Ф. Достоєвського, Л. Тол-
стого, І. Франка, М. Коцюбинського. Ці аспекти висвітлено у працях Н. А. Юшкової, 
А. І. Швець, З. П. Гузара, В. Ф. Простомолотова, О. В.Сазонової, присвячені досліджен-
ню аналогічних проблем у творчості інших письменників. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в роботі вперше де-
тально досліджено із точки зору кримінології феномен ревнощів, зафіксований у текстах 
вітчизняної та зарубіжної художньої літератури. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На адресу ревнощів як почуття, що при-
мушує здійснювати необачні й негідні людини вчинки, із давніх-давен у художній літе-
ратурі існувало немало інвектив. «Тема ревнощів досить широко представлена у світовій 
художній літературі зазвичай у вигляді тих або інших її епізодів (драматичних, трагічних, 
і навіть комічних залежно від ряду обставин, особливо від жанру і стилю письменника)» 
[12: 54]. Із розвитком людства художні образи стають більш окресленими, літератори 
глибше занурюються у вивчення ревнощів, намагаючись зрозуміти загадкову природу 
любовних взаємовідносин, знайти ключ до розуміння зародження цього феномену. Вна-
слідок ревнощів кохання трансформується у ненависть. Тоді людина прагне у будь-який 
спосіб образити й принизити коханого. Розглядаючи феномен ревнощів, ми спробуємо 
зосередити увагу саме на тому, як інтерпретовано криміногенну ситуацію у пропонова-
них художніх текстах. Упродовж ХІХ століття представники літератури реалізму, продо-
вжуючи традиції попередніх культурних епох, залишаються вірними темі сім’ї та шлюбу, 
адже цей сюжет, проблематика творів були продиктовані самим життям. Цікавими із цієї 
точки зору є «Украдене щастя» І. Франка, «Маскарад» М. Лєрмонтова, «Крейцерова со-
ната» Л. Толстого, «Драма на полюванні» А. Чехова, «Кінці у воду» М. Ахшарумова, 
«Секретне слідство» О. Шкляревського, «Безталанна» І. Карпенка-Карого, «У неділю 
рано зілля копала» О. Кобилянської тощо.

Арбенін, прочитавши записку, адресовану Ніні, приходить до переконання у подруж-
ній зраді. Усвідомлення обману коханої жінки, почуття самотності приводять до пере-
осмислення героєм ціннісних орієнтацій:

Мне ль быть супругом и отцом семейства…
...Прочь добродетель: я тебя не знаю,
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Я был обманут и тобой ...[8: 298],
І далі увесь сюжет «Маскараду» розвивається так само швидко, як і нестримне по-

чуття головного героя. Емоції Арбеніна, як людини палкої, стрімко перевтілюються в 
інші емоції й почуття. Найболючіше це ранить і лякає Ніну, що по-справжньому кохає 
його: «Не подходи... о, как ты страшен!» – не раз на сторінках поеми вигукує молода 
жінка.

Чехов, з одного боку, намагається зображувати Оленьку несерйозною і легковажною, 
з іншого, – за окремими репліками ми розуміємо, що він звинувачує її чоловіка в тому, 
що той перетворив її на річ, товар. І, як наслідок, вона починає нагадувати нещасну, за-
лякану тварину, що потрапила в замкнене коло свого марнославства й чужих амбіцій. 
Завдяки цьому цей образ дуже теплий, і частково контрастує з головними чоловічими 
образами.

Емоції Позднишева відрізняються більшою тривалістю їх переживання. Дуже швид-
ко він зневірився у подружньому житті: «...и начался хваленный медовый месяц. Ведь 
название-то одно каное подлое!... Неловко, стыдно, гадко, жалко и, главное, скучно, до 
невозможности скучно!...» [14: 28]. Протягом восьми років відносини між подружжям 
лише загострювалися, негативні емоції акумулювалися, кохання перетворилось на бай-
дужість і ненависть. Толстой як великий реаліст відкрито визнає, що ревнощі чоловіка 
– це, певною мірою, єдине знаряддя влади жінки над ним. По-перше, ревнощі виправдо-
вують невірність, по-друге, роблять дружину жертвою перед суспільством. 

Безумовно, результатом ревнощів є втручання в особисту свободу коханої людини, 
деспотизм, підозрілість. Так, досить показова у цьому аспекті оцінка Камишева, яку дав 
лікар і друг головного героя повісті: «Вы – славный хороший человек, но в вашем боль-
ном мозгу торчит гвоздем маленький кусочек, который, простите, способен на всякую 
пакость...» [17: 299]. Повертаючись додому і передчуваючи зраду дружини, яку упро-
довж багатьох років він ненавидів і зневажав, Позднишеву спало на думку: «Ведь ужасно 
было то, что я признавал за собой несомненное полное право над ее телом, как будто это 
было мое тело, и вместе с тем чувствовал, что владеть я этим телом не могу, что оно не 
мое и что она может распоряжаться им как хочет…» [14: 68]. 

Отже, можна простежити стадії модифікації подружніх відносин і прослідкувати, як 
вони змінюють свій характер залежно від ціннісних орієнтирів особи. Цікавий факт був 
зазначений дослідником проблем зображення злочину у творах художньої літератури 
Л. Р. Клебановим: літературні твори, незалежно від жанру, описують, як правило (якщо 
йдеться про мотив), вбивство із ревнощів, помсти, заздрості. Мотивом усіх злочинів, що 
описуються в обраних нами творах, є ревнощі, хоча жоден із персонажів відкрито про це 
почуття не висловлюється. Герої навіть не називають ревнощі серед почуттів, які відчу-
вають у момент вбивства: «Все накипевшее в груди забурлило…Меня охватило чувство 
отвращения, омерзения… Злоба моя достигла максимума...» [17: 410] (Камишев), «...
была жалость к себе, тотчас же непосредственно за собойвызывавшая ненависть к ней» 
[14: 67] (Позднишев). Отже, до почуття ревнощів, як мотиву скоєння злочину, додаються 
інші почуття й емоції, викликані ставленням до жертви, певною самооцінкою та навіть 
власним і громадським сприйняттям сімейної драми. Ці обставини дзеркально відбито 
в героях «Перехресних стежок», «Крейцерової сонати», «Драми на полюванні» тощо.
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У деяких з обраних нами для аналізу творах описуються жіночі ревнощі. Так, Юлія, 
героїня роману Ахшарумова, відчуває патологічну ненависть і презирство до своєї су-
перниці. Розкриваючи характер Юлії, письменник застосовує й певні засоби маскування: 
у листі до матері вона – нещасна жінка, яка сповідується про своє приниження й страж-
дання в домі чоловіка, згодом, під час подорожі до подруги, вона грає роль щасливої 
нареченої, та врешті-решт стає організатором і виконавцем вбивства суперниці, після 
смерті якої – по-справжньому щаслива «володарка світу». 

Так само послідовно досліджуються ті внутрішні детермінанти, що через ревнощі 
спонукають до вбивства жінку, у повісті «Секрети слідства» Олександра Шкляревсько-
го. Під час каяття вона щиро згадує: «Мне випал такой жребий, что я могла устромить 
свое счастье единственно путем преступления. Я должна была отомстить за свои не-
счастья… Зина должна быть принесена в жертву…» [19: 211]. На нашу думку, емоційну 
натуру Євдокії Крюківської характеризують такі ж духовні екстреми, що й героїнь Ми-
коли Ахшарумова, Ольги Кобилянської («У неділю рано зілля копала»), Івана Франка 
(«Ріпник»): «дефіцит співчуття, відсутність сорому і бажання усунути усі перешкоди, що 
заважали об’єднатися із коханим, навіть, вдаючись до злочину» [10: 118].

Усі описані у художніх текстах убивства, безумовно, стали результатом криміноген-
ної ситуації. У кримінології традиційно виділяють конфліктні, екстремальні та проблем-
ні криміногенні ситуації. Криміногенні ситуації у досліджуваних творах належать до 
конфліктних, тому що базуються на попередній взаємодії «злочинця» і «жертви». 

Так, ситуація злочину, описаного Ахшарумовим (чоловік, якому набридла дружина, 
стає замовником її убивства), виникає на тлі довготривалих матримоніальних відносин. 
Атмосфера постійної домашньої тиранії підштовхує головну героїню до рішучих дій. За 
ініціативи свого коханця вона вбиває ненависну суперницю, вирішуючи проблему його 
свободи, своєрідного неофіційного розлучення. Для жертви злочину – Ольги Бодягіної – 
життя у шлюбі – це душевні тортури. Всі до неї несправедливі, вона виснажилась, їй то 
прикро, то страшно, то соромно. Їй не вистачає ні сил, ні часу, ні бажання зробити щось 
для покращення свого життя. Вона абсолютно пасивна. Така віктимна поведінка Ольги 
щодо свого чоловіка, який давно її зневажає і вимушений шукати спосіб звільнитися від 
її нав’язливого кохання, крок за кроком наближує усіх до трагічного фіналу.

Отже, конфліктна криміногенна ситуація проходить певні стадії: виникнення перед-
криміногенної ситуації (стрес, конфлікт); переростання передкриміногенної ситуації у 
криміногенну (поступове загострення відносин між подружжям); результат конфліктної 
ситуації – вчинення злочину. 

Початковій стадії – утворенню передкриміногенної ситуації, на якій через збіг жит-
тєвих обставин, що суб’єктивно сприймаються й оцінюються подружжям, виникають 
нав’язливі думки, приділено значну увагу. Арбеніна («Маскарад») постійно турбує різ-
ниця з дружиною у віці, Ганна («Ріпник») втрачає спокій і рівновагу з появою вагітної 
суперниці, Камишев («Драма на полюванні») божеволіє від думки про неочікуваного та 
рішучого суперника, Позднишева («Крейцерова соната») дратує стан здоров’я дружини.

 На другій стадії криміногенної ситуації конфлікт загострюється. Герої потрапляють 
у стан так званої «фрустрації», суть якої полягає в спонукальних елементах до скоєн-
ня злочину. Такими мотиваційними елементами могло виявитись будь-що: звуки фор-
тепіано за зачиненими дверима, зухвала поведінка коханої, необачна фраза, випадково 
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знайдена річ тощо. Початок цієї стадії влучно схарактеризував у «Драмі на полюванні» 
Чехов: «Преступная воля человека вступает в свои права» [17: 315].

Третьою стадією криміногенної ситуації, що розігрується на сторінках зазначених 
творів, стає скоєння злочину. Згідно з дослідженням кримінології, сімейно-побутові вбив-
ства здійснюються: у 36% випадків – руками й ногами, у 40% – за допомогою гострих 
знарядь, у 17% випадків – твердими предметами [11]. Цікаво, що ця статистика певною 
мірою знаходить відбиття у способах вбивства, які застосовують і герої досліджуваних 
творів: Камишев використовує силу рук і ніг, Позднишев для злочину бере кинджал, і 
тільки Арбенін застосовує отруту – спосіб вбивства, що вважається «жіночим».

Фінальною складовою криміногенної ситуації нам представляється «почуття прови-
ни, схильністю до якого теж характеризуються усі герої» [10: 118]. Арбенін готовий по-
мерти разом із коханою, Михайло хоче зізнатися поліції у вбивстві Миколи Задорожного, 
божеволіє Ганка, не впоравшись із душевним тягарем від вбивства Фрузі, думка про са-
могубство з’являється й у Позднишева, і навіть цинічний і стриманий у виявленні своїх 
емоцій Камишев, у гарячці зізнається: «Не совестьменя мучила, нет! Совесть – само 
собой.... Мучило же меня другое: все время мне казалось странным, что люди глядят на 
меня как на обыкновенного человека...» [17: 409].

Висновки. Отже, застосована нами інтерпретація криміногенної ситуації довела, що 
художні тексти створюють абсолютно правдиву картину існування такого соціального 
явища, як злочин через ревнощі. Художні тексти достеменно відбивають різноманіт-
ні соціальні явища, але, проходячи крізь творчу самосвідомість літераторів, стають не 
простим фотографічним відбитком, а серйозним аналітичним осмисленням. Проведене 
дослідження доводить обґрунтованість виокремлення текстів художньої літератури для 
системного і послідовного аналізу феномену ревнощів, що стали мотивом злочинної по-
ведінки, дозволяючи простежити стадії модифікації подружніх відносин, прослідкувати, 
як вони змінюють свій характер у залежності від ціннісних орієнтирів особи. 

Теоретична значущість роботи дозволяє ширше поглянути на роль художньої літе-
ратури в аналітичному осмисленні феномену злочину та сутності соціальних явищ, що 
регулюються правом. Результати дослідження слугуватимуть глибшому включенню по-
няття ревнощів у соціокультурний і морально-правовий контекст. Практична значущість 
одержаних результатів. Матеріали і результати дослідження можуть бути використані у 
підготовці спецкурсів і спецсемінарів з історії світової та української літератури.
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КРИМИНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РЕВНОСТИ В ТЕКСТАХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ ХІХ В.
В статье анализируются зафиксированные в художественных образах проявления 

чувства ревности. Детально исследованы внешние и внутренние детерминанты пре-
ступного поведения и стадии криминогенной ситуации на примере текстов классиче-
ской украинской и зарубежной художественной литературы. 

Ключевые слова: ревность, детерминанты преступного поведения, дискурс, худо-
жественный текст, образ.
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CRIMINAL AND PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS OF IDEAS OF 
JEALOUSY IN TEXTS OF WORKS OF ART ХІХ OF CENTURY

The article analyzes the images of jealousy fi xed in artistic images. The external and inter-
nal determinants of criminal behavior and the stage of a criminal situation on the example of 
texts of classical national and foreign literature are investigated in detail. The literary material 
analyzes such a specifi c cause of the crime as the crime-causing motivation of the off ender, the 
essence of which is the motive elements to commit the crime. The purpose of the article is to 
study the internal state and the interaction of characters of literary works in the context of the 
discourse «jealousy – crime». The article proves that the components of aggressive crimino-
genic motivation of literary heroes / heroines are needs and interests, value orientations and 
guides, emotions and emotional extremes, dependence on life circumstances and thoughts of 
others, motives and goals that directly prompt the hero / heroine to commit a crime.

Key words: jealousy, determinants to criminal behavior, discourse, art text, image.
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МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

УДК 392.1(476.2-37Брагин)
Новак В. С., доктор филол. наук, профессор
Гомельский гос. ун-т им. Ф.Скорины, Гомель, Беларусь

 РОДИЛЬНО-КРЕСТИЛЬНАЯ ОБРЯДНОСТЬ БРАГИНСКОГО РАЙОНА 
ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье рассмотрены родильно-крестильные обряды Брагинского района Го-
мельской области. Выявлена местная специфика их бытования, охарактеризованы 
структурные компоненты обрядового комплекса и связанные с ними приметы и поверья.

Ключевые слова: крестины, обряд, ритуал, песня, обрядовый комплекс, мифологи-
ческие представления, народные верования.

В системе родильно-крестильной обрядности Гомельской области важное место отво-
дится обрядам, обычаям и песням Брагинского района. Фольклорно-этнографический 
материал, записанный в полевых экспедициях, позволяет составить общую картину 
бытования вышеназванного вида семейно-обрядовой поэзии, связанной с рождением 
ребёнка, выполнением ритуалов, которыми сопровождается его введение в семью, соци-
ум. Структура местного обрядового комплекса соответствует общеэтнической родильно-
крестильной обрядности, в которой традиционно можно выделить дородовый, родовый 
и послеродовый циклы. Обратим вначале внимание на те приметы и поверья, которые 
являются определяющими для женщины, ожидающей рождения ребёнка. Не случайным 
было соблюдение ею определённых правил, предписаний, запретов, ибо главным для 
будущей матери было здоровье будущего члена семьи. 

В первую очередь заботы женщины-роженицы, исходя из народных верований, 
были связаны с тем, чтобы не нанести вреда внешнему виду новорождённого, поэтому 
она избегала смотреть во время пожара на огонь и потом касаться своего лица: «Ця-
жарнай жанчыне нельга было глядзець на агонь і потым рукамі брацца за твар, бо ў 
дзіцяці будуць пятны» (записано в д. Маложин от Филон Тамары Тарасовны, 1946 г.р.); 
«Калі пажар, нельга было за жывот брацца» (записано в д. Галки от Хмеленок Раисы 
Кузьминичны, 1944 г.р.). 

В д. Алексеевка бытовало поверье, связанное с запретом закрывать лицо, если вдруг 
роженица испугалась: «А спужаецца, так нельга было рукамі ліцо закрываць» (записано 
от Демидок Марии Ивановны, 1941 г.р.). Чтобы избежать эмоционально-стрессовых 
ситуаций, связанных со смертью человека, беременной женщине запрещалось приходить 
на кладбище: «Яшчэ як памрэ чалавек, жанчыне забаранялася хадзіць на кладоўе» 
(записано в д. Маложин от Филон Тамары Тарасовны, 1946 г.р.). Для беременной 
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женщины запретными были и некоторые действия, которые могли повлиять на исход 
родов: «Забаранялася прышываць і зашываць што-небудзь на сабе, бо будуць цяжкія 
роды» (записано в д. Бурки от Романюк Марии Адамовны, 1930 г.р.). Придерживались 
роженицы и запретов переступать через какие-либо предметы, иначе можно было на-
вредить здоровью ребёнка: «Цяжарным нельга пераступаць цераз круг, бо дзіця будзе 
калесатае» (записано в д. Бурки от Романюк Марии Адамовны, 1930 г.р.); «Цяжарнай 
жанчыне забаранялася пераступаць ногі, каб дзіця не абкруцілась пупавінай» (записано 
в д. Алексеевка от Демидок Марии Івановны, 1941 г.р.).

С целью облегчения родов нужно было также выполнять определённые действия, 
в магическую силу которых местные жители верили. Например, в д. Заречье нужно 
было обязательно роженице обойти вокруг стола: «Калі прыходзіць урэмя ражаць, 
матка ці свякруха брала дзеўку за руку і вяла кругом стала тры разы, казала: «Памажы, 
Божа, добра радзіць». В этой же местности, когда женщина рожала, запрещалось что-
либо отдавать посторонним: «У той дзень, як дзіця ражаецца, з хаты нікому нічога не 
даюць. Так жа робяць і як быў прыплод у скаціны» (записано от Фроловой Екатерины 
Дмитриевны, 1913 г.р.). Такие традиционные для белорусов действия, как развязывание 
чего-нибудь, расплетание косы, выполнялись местными жителями при условии тяжёлых 
родов: «Каб роды былі лягчэйшыя, у хаце развязвалі ўсе вузлы, паясы, распляталі косы» 
(записано от Фроловой Екатерины Дмитриевны, 1913 г.р.). 

В родильно-крестильной обрядности ответственным моментом был выбор кумовьёв, 
а также уважаемой и опытной женщины в селе для исполнения функций бабки-повитухи. 
Важное место в этой церемонии отводилось такому предметному атрибуту, как хлеб, 
с которым приходили к куму, куме, бабке-повитухе: «Калі бярэш куму, бабу, кума, то 
прыходзіш к ім у хату з караваем хлеба, завернутага ў ручнік. І пытаем, ці згодны яны 
пайсці к табе ў кумы. Калі яны згодныя, то прынімаюць хлеб, а калі – не, то вяртаюць назад. 
Па-старыннаму і божаму, адмаўляцца ад кумаўства нельга» (записано в д. Чемерисы от 
Кудренок Анастасии Григорьевны, 1927 г.р.). Когда родители новорождённого выбирали 
кума или куму, то руководствовались издревле сложившейся традицией – выбирать тех 
крёстных, которые были по возрасту младше: «Хросныя павінны быць маладзейшымі 
за бацькоў, каб дапамагаць хрэсніку, калі ў яго не астанецца родных бацькоў» (записано 
в д. Лубеники от Гайдук Анны Севастьяновны, 1922 г.р.). Запрещалось приглашать в 
кумовья членов одной и той же семьи: «Нельга было куму і кума з адной сям’і браць, бо 
кажуць, што дзіця жыць не будзе» (записано в д. Галки от Хмеленок Раисы Кузьминичны, 
1944 г.р.).

По народным представлениям, ритуал первого купания ребёнка проводила бабка-по-
витуха: «І эта потым ідзе яна ўжэ бабіць. Прыходзіць, нагрэюць вады ўжэ там, свякроўка 
ці мамка начовачкі такія возьме, пасцелем туды палаценца, а зімою так цвяткі на 
акенцы стаяць, дык як дзевачка – кладуць туды цвяточкі. Зрываюць і ў ету ваду кідаюць 
цвяточкі – любісцік. Прыгаворваюць, штоб була здаровенька, штоб була красівенька, 
шоб була любая, штоб яе любілі, паважалі» (записано в д. Дубровное). 

В д. Лубеники, когда купали девочку, добавляли в воду молоко: «Калі ж купаюць 
дзяўчынку, дык жа ўліваюць у воду малака, а гэта ж каб яна была прыгожая» (записано 
от Гайдук Анны Севастьяновны, 1922 г.р.). По народным поверьям, чтобы защитить 
ребёнка от сверхъестественного воздействия злых сил, в колыбель ложили определённые 
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предметы, которые в народной традиции считались апотропеями, обладали магической 
силой защиты: «Клалі вугольчык, хлеб, соль, жалезны прадмет» (записано в д. Лубеники 
от Гайдук Анны Севастьяновны, 1922 г.р.). Среди других поверий, бытующих в этой 
местности, следует отметить следующие: «Ваду ж гэту пасля першага купання на ноч 
у хаце не астаўлялі. Ваду вылівалі ў ціхім месцы, туды, дзе не хадзілі людзі і жывёла»; 
«Калі ж купалі дзяўчынку, ваду вылівалі на ганак, каб дзяўчына быстрэй выйшла замуж» 
(записано в д. Лубеники от Гайдук Анны Севастьяновны, 1922 г.р.).

Одним из важнейших моментов в родильно-крестильной обрядности были «отвед-
ки», когда в первые дни после родов приходили к роженице две-три женщины и при-
носили ей какую-нибудь еду: «бліны, яечню, хрушчыкі, мёд, яблыкі, грушы» (записано в 
д. Лубеники от Гайдук Анны Севастьяновны, 1922 г.р.). Только женщинам принято было 
проведывать роженицу и новорождённого: «Як толькі радзілася дзіця, то ідуць са сваёй 
тарэлкай адведаць рожэніцу только жанчыны» (записано в д. Заречье от Іотченко Евгении 
Ивановны, 1928 г.р.). В д. Малейки приходят проведывать роженицу на следующий день 
после родов: «Завярнула бабка дзіця, уладзіла рожаніцу да і пайшла. А назаўтра ўжэ 
кума прыходзіць, падругі якія там, саседзі. У воцьведы, кажуць» (записано от Зелец 
Анны Григорьевны, 1937 г.р.).

Местные жители строго придерживались и определённых правил, связанных с об-
рядом крещения ребёнка. Как правило, главная роль в этой церемонии отводилась куму 
и куме, которые по дороге в церковь не должны были разговаривать между собой, чтобы 
не навредить новорождённому: «Калі дзіця неслі да царквы, кум з кумой не гаварылі 
паміж сабой, каб дзіця было спакойнае» (записано в д. Лубеники от Гайдук Анны 
Севастьяновны, 1922 г.р.). Во время проведения крещения было принято, чтобы кум 
держал девочку, а кума – мальчика: «Перад алтаром дзевачку дзяржаў кум, а хлопчыка – 
кума» (записано в д. Заречье от Фроловой Екатерины Дмитриевны, 1913 г.р.). В это время 
родители не должны были присутствовать в церкви: «Кумаўё несла дзіця да бацюшкі. Там 
купалі, прычашчалі. Матку ў цэркаў не пускалі, толькі кумаўёў» (записано в д. Старые 
Храковичи от Падченко В.К., 1924 г.р.); «Бацьку з маткай у царкву, калі хрысцяць дзіця, 
ня пускаюць» (записано в д. Чемерисы от Кудренок Анастасии Григорьевны, 1927 г.р.). 
В местной традиции д. Кривча с крещением ребёнка в церкви были связаны следующие 
приметы и поверья: «Калі дзіця ў цэркві купаюць, то, калі заплакала – гэта харашо, а калі 
не плача – дрэнна» (записано от Огородник Зои Николаевны, 1949 г.р.).

Одной из важнейших локальных особенностей празднования крестин на территории 
Брагинского района является не только каша, но и борщ, которые готовила бабка-
повитуха: «Як хрэсьбіны гуляем, то варым абычно боршч, кашу. Кашу і боршч 
баба варыць» (записано в д. Стежарное от Гавриленко Евгении Александровны, 
1954 г.р.). Когда бабка-повитуха ставила горшок борща на стол, то приговаривала: «Ешце, 
госці дарагія, цэлую ноч не спала, па балоту брадзіла, буслоў лавіла, каб боршч быў 
вельмі смачны і ўнук быў шчаслівы» (записано в д. Чемерисы от Кудренок Анастасии 
Григорьевны, 1927 г.р.).

Как и в других регионах Беларуси, сначала во время крестинного застолья подают 
«подманную» кашу («Ловяць ката ці пеўня і саджаюць у чыгун, накрываюць ручніком 
і путаюцца ў бабы, ці яе ета каша» (записано в д. Чемерисы от Кудренок Анастасии 
Григорьевны, 1927 г.р.)), а затем приносят настоящую, украшенную сверху в горшке: 
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«Верх кашы баба ўпрыгожвае кветкамі, кладзе грошы і абавязкова ўтыркае карандаш, 
прыгаворваючы: «Вучыся добра, жыві багата і каб квітнеючае было ў цябе жыццё» 
(записано в д. Чемерисы от Кудренок Анастасии Григорьевны, 1927 г.р.).

Обряд выкупа горшка с кашей – один из центральных моментов празднования 
крестин. Обычно кум должен был выкупить бабину кашу, он стремился положить 
больше денег: «Ну, на тую кашу кладуць падаркі, тады на тую кашу й гавораць: «Хто 
купіць гаршчка, таго і каша. І вот ужэ мужыкі ўпярэганкі: хто сколькі, хто два рубля, хто 
пяць, хто дзесятку» (записано в д. Дубровное).

 Ритуал разбивания горшка с кашей – кульминация крестинного застолья. Магическим 
значением, по народным верованиям, наделяются действия с черепками от разбитого 
горшка с кашей, варьирование которых наблюдается в описаниях родильно-крестильной 
обрядности в разных деревнях Брагинского района. Исходя из аутентичных материалов, 
записанных в экспедициях, семантика манипуляций с черепками от разбитого горшка 
сводилась к тому, чтобы неженатый молодой человек и незамужняя девушка в скором 
будущем поженились, чтобы у них родились дети, чтобы смогли родить и те женщины, 
у которых долго не было детей. Обратимся непосредственно к фактическим материалам. 
Например, местные жители верили, что если черепки положить на голову неженатым 
молодым людям, то они быстро устроят свою личную жизнь: «Чарапкі ад гаршка 
надзяюць на галаву незамужняй дзеўцы ці хлопцу нежанатаму, шоб скарэй выйшла 
замуж ці ажаніўся» (записано в д. Чемерисы от Кудренок Анастасии Григорьевны, 1927 
г.р.). Если женщина не могла долго забеременеть, то также в народе сохранялась вера 
в магическую силу воздействия именно этих черепков: «Бягуць, збіраюць чарапкі. У 
каго няма дзяцей, тыя жэншчыны кладуць чарапкі на галаву, і праз нейкі час жэншчына 
забярэмяняе і ражае» (записано в д. Дубровное). В д. Заречье «чарапкі ад гаршка лажылі 
кумаўям на галаву, каб яны яшчэ раз куміліся» (записано от Фроловой Екатерины 
Дмитриевны, 1913 г.р.), иногда же стремились их разбить над головой тех из молодых 
людей, у кого не было детей: «Чарапки стараліся разбіць над галавой у таго, хто не мае 
дзяцей» (записано от Иотченко Евгении Ивановны, 1928 г.р.). В д. Лубеники их ложили 
на головы молодым девушкам, «каб быстрэй нарадзілі дзіця» (записано от Костюченко 
Ольги Васильевны, 1930 г.р.). Как отметили информанты из д. Чемерисы, в их местности 
«чарапкі, якія засталіся, надзявалі хлопцу, каторы доўга нежанаты» (записано от 
Кравченко Натальи Михайловны, 1938 г.р.).

Обычай «возить бабку-повитуху» – завершающий компонент в структуре родильно-
крестильного обрядового комплекса. В д. Бурки он был известен под названием «хвост»: 
«Пасля вадзілі «хвост». Баба, кум і кума ішлі дадому да бабы, а за імі ўсе астатнія і 
працягвалі гулянне» (записано от Романюк Марии Адамовны, 1930 г.р.). В местной 
традиции д. Дубровное во второй день празднования крестин бабку-повитуху отвозили 
домой на бороне, и эта шуточная, комедийная церемония была обусловлена верой в 
магическую силу смеха: «А на другі дзень трэба ж бабу на барану пасадзіць да везці да яе 
дому. А як жа: «Ты, баба, баба, глядзі, а на хвост павязем». Бяруць барану, перакульваюць 
тымі зубамі ўніз, а бабу на барану садзяць, падсцілаюць ей, штоб мякка було, і вязуць 
тую бабу на баране мужыкі, бабы ідуць іззаду, спяваюць:

Ой, ты, баба, баба!
Да не жалей ты нам на хвасту,
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Да ўгасці ты нас дабрэнна,
Да пабачым, як ты, баба, жывеш,
Якія ў хаце песні пяеш» [1: 125].
Представленные в статье материалы по родильно-крестильной обрядности 

Брагинского района Гомельской области дополняют общую картину её бытования 
и сохранения в народной памяти, а также регионально-локального разнообразия, 
доказательством чего являются разные местные варианты фольклорно-этнографических 
записей этого уникального вида устного народного творчества. Устойчивость 
сохранения традиций родильно-крестильной обрядности обусловлена философской 
идеей продолжения рода.
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ЕТНІЧНІ СИМВОЛИ В НАРОДНИХ ПІСНЯХ БОЛГАР УКРАЇНИ

Статтю присвячено найпоширенішим болгарським національно-культурним симво-
лам у народних піснях, записаних різними дослідниками в другій половині XX – на почат-
ку XXI ст. в Одеській, Запорізькій і Миколаївській областях та в Криму. Автор аналізує 
образну систему болгарського пісенного фольклору поза межами метрополії, підкрес-
люючи етнічну самобутність болгар-переселенців. Доповідь базується на прикладах 
уживання лінгвокультурно маркованих лексем та словосполук у народнопісенній ліриці 
болгар Бессарабії й Таврії.

Ключові слова: болгари України, народна пісня, лінгвокультурологія, етносимвол, 
класифікація.

Болгарська етномовна спільнота існує в Україні з кінця XVIII – початку XIX ст. За 
переписом 2001 р., болгарське населення становить 0,4% від загальної кількості україн-
ських громадян. Сьогодні нащадки болгар-мігрантів компактно проживають в Одеській 
та Запорізькій областях, болгарські колонії є в Криму, у Кропивницькій, Закарпатській, 
Миколаївській, Донецькій, Дніпровській, Луганській, Харківській, Херсонській облас-
тях. Називають себе болгарами й близько півтори тисячі мешканців столиці. 

Нагадаємо, що одне з найдавніших болгарських поселень України – Вільшанка – ви-
никло на території сучасної Кропивниччини після закінчення Російсько-турецької війни 
1768-1774 рр. У першій половині XIX ст. міграція відбувалася особливо активно: вже в 
1819 р. болгари заснували на Одещині місто Болград (де в 1858 р. з’явилася перша на-
ціональна гімназія з друкарнею при ній) та понад 60 сіл. Болгарська мова визнавалася 
офіційною регіональною мовою в округах, де її носіїв було найбільше [1: 131, 164]. 

У 1860 р. частина бессарабських болгар перемістилася до Таврійської губернії. Так 
виникли села Олександрівка, Преслав, Полоузівка, Долній і Горній Чушмелій та інші. У 
Криму болгарські колонії виникли на початку XIX ст. – у Кишлаві, Балта-Чокрак, Старо-
му Криму; регіони компактного проживання болгар дістали назву Болгарщина [1: 50–88, 
7: 16–20; 10: 19–41]. 

Дотепер вийшла низка праць, присвячених соціолінгвістичним, лексико-граматич-
ним, порівняльно-історичним питанням болгарського мовного острова – дослідження 
І. О. Андрющенко, С. Б. Бернштейна, С. І. Георгієвої, Н. М. Гончар, Е. І. Зеленіної (Пол-
торадневої), В. О. Колесник, І. А. Стоянова, Е. П. Стоянової та інших. 

Утім чималі, поза сумнівами, здобутки в царині української болгаристики не означа-
ють, що її дослідний потенціал вичерпано. Мало вивченим лишається лінгвістичний бік 
важливого сегмента болгарської мови за межами метрополії – фольклору, насиченого ін-
формацією про досі невідомі або несподівані сторони болгарської мовної картини світу. 

Предметом нашого дослідження стали особливості функціонування етнолінгвокуль-
турних символів у народних піснях болгар України. 
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Узагалі поняття «символ» здобуло чимало різних тлумачень у мистецтвознавстві, фі-
лософії, етнології, культурології тощо. Його визначають як умовне позначення явища 
чи процесу, як те, що відбиває певну думку, ідею, викликає певні асоціації [3: 92]. Про 
символи як найважливіший механізм пам’яті культури пише також С. Гатальська [2: 205–
207]. Такий погляд на символ цілком вписується й до мовознавчого дискурсу, оскільки 
мова перебуває у безперервній взаємодії з усіма можливими позамовними контекстами, 
регулюється ними, документує їхні впливи, інтегрує здобутий досвід. 

Науковці констатують наявність етнолінгвістичного компонента у значенні мовного 
знака, трактуючи цей компонент як особливі екстралінгвальні характеристики, закорі-
нені в матеріальній та духовній культурі етносу [12: 5]. Вчені також зауважують нероз-
ривність етносимволіки слова з етносимволікою позначуваної ним реалії [5: 3–4]. Не 
викликає сумнівів і те, що етнокультурний символ відображає сформовану протягом три-
валого часу систему цінностей та ідеалів, а у фольклорі ці слова-знаки найбільш відверто 
й водночас найбільш поетично її демонструють. 

Не проходить повз увагу лінгвістів і дихотомія універсального та специфічного у 
природі символу, адже він, як універсалія, виходить поза межі часу та простору, але при 
цьому неминуче пов’язаний із певним історичним періодом, із мовою, народом. Символ 
формується на підставі колективного досвіду носіїв мови, відображає світобачення цьо-
го колективу, його естетику та унікальну поетичну мову в контексті культурно-історич-
ної традиції [8: 47–52].

Болгарський пісенний фольклор відзначається насиченістю словесної, поетичної 
складової, образна система якої при детальному вивченні виявляє все більше знаків бол-
гарської етнічної самобутності. Це й топо-, й антропоніміка, і найменування найрізнома-
нітніших артефактів, зокрема давніх оберегів, помічні для реконструювання особливос-
тей та часткового осягнення культурного багатства етнічної меншини в багатонаціональ-
ній Україні. Але, на жаль, спеціальних досліджень із цієї теми, де мовознавці приділяли 
б увагу саме болгарському мовному острову, ми дотепер не виявили. Для порівняння, 
болгарські вчені у метрополії мають вагомі розвідки, пов’язані з роллю низки реалій у 
національному культурному коді (праці М. Кітанової, Й. Кірілової, К. Мічевої-Пейчевої 
та інших), в українській лінгвістиці є дослідження, зосереджені саме на знаках етнокуль-
тури – І. О. Голубовської, С. Я. Єрмоленко, В. В. Жайворонка, В. І. Кононенка, Н. О. Мех 
та інших, а також «Словник символів культури України» за редакцією В. П. Коцура, 
В. В. Куйбіди й О. І. Потапенка; у західнослов’янській лінгвістиці дослідником етнічних 
стереотипів став Є. Бартмінський. Причому саме українські науковці приділяють значну 
увагу пісенному фольклору як джерелу етносимволів та етностереотипів.

Джерельною базою дослідження стали тексти болгарських народних пісень, запи-
саних у XX–XXI столітті на території України: “Български народни песни от Украйна 
и Крим” С. Цветка (2005), “Български фолклор от Северното Приазовие” за редакцією 
О. Червенко (2012) та двотомник Н. Кауфмана “Народни песни на българите от Украин-
ска и Молдавска ССР” (1982). Врахувавши досвід наших попередників – етнолінгвістів 
і лінгвокультурологів (В. П. Коцура, В. В. Куйбіди, О. І. Потапенка [4: 3–4], Н. М. Шар-
манової [16: 129–137] та інших у систематизації українського етномовного матеріалу, ми 
виділили кілька тематичних груп, до яких належать символи болгарської етнокультури, 
згадані в народних піснях:
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1. Природа. До цієї парадигми входять найменування об’єктів неживої природи – 
водà, сл̀ънце «сонце», месечùна «місяць», кàмък «камінь». Більш розмаїтим виявився 
перелік найменувань, пов’язаних із живою природою. Це назви рослин – àбълка «яблуко, 
яблуня», босùлек (ранбосùлек) «васильки», гюл «пахуча олієносна троянда», лозе «ви-
ноградник», трендàфел «троянда, зокрема дика», черèша (чурèша, чер̀яша) «черешня», 
тварин – г̀ълъб «голуб», кукувùца «зозуля», петèл «півень», кон (кòнчи) «кінь (коник)», 
прùлепче «кажан», я̀гне «ягня». Також до етносимволів, що позначають живу природу, 
можна віднести назви різних топосів: горà «ліс», нùва, полè, а також градùнка «квітник».

Назви звичайних природних об’єктів у фольклорі набувають магічних, містичних 
властивостей. Так, скажімо, поширені і в Болгарії, і в українських причорноморських 
та приазовських степах, де проживають болгари, ж̀ълта д̀юля «жовта айва», б̀яло грòзди 
«білий виноград», в народній пісні, виявляється, мають цілющу силу, можуть вилікувати 
від смертельних недуг, але проблема в тім, що хворий потребує ліків узимку, коли їх 
неможливо дістати [6 (2: 658)]. Билùн-утрòва (вочевидь, Hyoscyamus L., блекота, пор. 
материкові блен, блян, блèно бùле «т.с.») – рослина, відвар якої випиває дівчина, дізна-
вшись, що коханого одружили з іншою [13: 33–34]. 

2. Людина
Болгарські народні пісні раз у раз акцентують на таких ключових для традиційної 

культури образах, як м̀ъжка рòжба «син», момà «дівчина», юнàк «хлопець із найкра-
щих; богатир», мòмък «парубок», лýдо-млàдо «парубок із поривною вдачею». В народно-
му поетичному епосі згадано й назви спорідненості: мàйка (мàле), т̀яйно «тато», сùнко, 
брат, сестрà, свек̀ърва, шèрка «донька» тощо, які набувають особливого етнокультурно-
го забарвлення: мати – божество навіть для асоціального персонажа; брат – охоронець та 
оборонець юної сестри, свекруха – знавиця чорної магії, душмàнка тощо. 

Частини тіла, згадані у народнопісенних текстах, ілюструють сформований болгар-
ською традицією еталон вроди (найчастіше дівочої): руса коса «світле волосся», черни 
очи, бяло лице.

3. Міфічні істоти та релігійні постаті. До таких, зокрема, належить божа майка, 
яку можна сприймати і як християнську Богородицю, і як язичницьку матір Сонця. Крім 
того, болгарський народний епос залюбки експлуатує колоритну міфічну постать змей 
(змèйно). Окремі пісні присвячені постатям святих – Свят Геòрги «Святий Георгій, Свя-
тий Юрій» та Светù Илùя «Святий Ілля», – котрі перемагають у двобої хтонічних істот. 
В обрядовій поезії центральним персонажем стає Пипирýда-л̀яда – дівчина-метелик, що 
вирушає до неба просити для людей дощу, як посередниця між мешканцями земного й 
потойбічного світу [14: 33–34].

4. Артефакти. До цієї групи належать споруди та їхні частини – чèркова «церква, 
храм», пòрти «ворота», пèнджура «вікно», гирàн (літ. герàн) «криниця, найчастіше з 
журавлем», клàдениц (літ. клàденец) «криниця, найчастіше з валом», знаряддя праці – 
врътèну «веретено», ̀юрка (ýрка) «прядка» (літ. хýрка). 

Етносимволічне наповнення мають також назви наїдків та напоїв – крàвай «коро-
вай», мàнджа «тушкована з м’ясом піджарка з овочів та борошна», милùна «святковий 
пиріг із листкового прісного тіста з сирною начинкою», пùта «коржик із прісного тіста», 
чèрна кукòшка «чорна курка», вùну чървèн у «червоне вино», рòйну вину (літ. рýйно вùно) 
«біле вино», ракùя «горілка». 
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Яскравими ідентифікаторами етнічної тожсамості стають назви предметів одягу, 
прикрас: алт̀ън «шийна прикраса з монет», було «весільне покривало нареченої», гердàн 
«стрічка, розшита намистинами», грùмна (літ. гривна) «круглий скляний браслет, витий 
браслет зі срібла або міді, без застібки» [15: 372], пр̀ъстьън (літ. пръстен), китка «не-
величкий букет із кількох ритуальних рослин». 

Згадано в піснях і музичні інструменти – гàйда «волинка», гайдýлка (літ. гъдýлка) 
«струнний смичковий інструмент», кавàл «духовий інструмент із дерева та металу», 
свùрчица «сопілка». Серед усіх найменувань музичних інструментів перше місце за по-
ширеністю посідає мèден кавàл, зовні, подібний до української сопілки. У лінгвокуль-
турному плані кавàл – символ юності, бадьорості, кохання: на ньому грають юнаки на 
побаченні, щоб сподобатися дівчині; цей інструмент звучить на весіллях. На звук кавала 
йде закохана юнка, шукаючи свого милого [14: 73].

5. Народні звичаї, свята, ритуали: свàдба «весілля», сидèнка (седя̀нка, седя̀нчица), 
субàт (літ. собàт) «частування; вечорниці», ýрò «хоро, болгарський народний танок». 

На нашу думку, варто детальніше спинитися на такому важливому для болгарської 
етнокультури явищі, як седя̀нка, якому присвячено майже третину народнопісенної лі-
рики болгар України. Седèнки (посиденьки) влаштовувала непошлюблена молодь після 
закінчення польових робіт – на майдані або в оселі однієї з дівчат. Учасниці зустрічі 
робили кожна свою справу – пряли, шили, вишивали, плели. Трохи згодом до посиде-
ньок долучалися парубки, й розпочиналося частування. На седя̀нка дівчата приходили, 
прикрасивши голову квіткою, застромленою за вухо. Цю квітку юнка могла подарувати 
парубкові, який їй подобався, на його прохання, або ж сам хлопець намагався вкрасти 
цвіт [15: 369]. 

6. Власні назви. Ономастичні одиниці є потужною етнокультурною ланкою, що 
зв’язує мовний острів із метрополією. Так, в аналізованих піснях, що були записані у 
другій половині XX – на початку XXI ст., фігурують топоніми Стàра Планинà (найбіль-
ший гірський масив Болгарії, що тягнеться від заходу до сходу країни), Цàриград (Царго-
род – поетична назва Константинополя, столиці Візантійської імперії). Невідому, казкову 
землю символізує місто Дрянòполè (болгарський народний варіант давньогрецької назви 
Адріанополь – нині м. Едирне на північному заході сучасної Туреччини, – деетимологі-
зований у дрянò полè «кизилове поле»). Назва болгарської та водночас української річки 
Дýнав (Дýнава) вшановується в піснях навіть тих регіонів, які географічно далекі від 
берегів Дунаю. 

Антропонімія також відзначається своїм розмаїттям. Імена Димùтър (Дùмо), Дòнка, 
Èнка, Ивàн, Калùна, Марùна (Марùнка), Рàда (Рàдка), Стоя̀н (Стувя̀н, Стуèн), Тодòра 
(Тодòрка, Тудора), Яна у супроводі усталених епітетів пронизують пісенний текст, на-
сичуючи його колоритними постатями. 

7. Числа. У піснях фігурують числа дèвет, два, три, сèдем, триста, рідше інші. За 
нашими спостереженнями, ядро болгарської символічної нумерології в народній пісні – 
девет, що повторюється в одному творі в різних комбінаціях. Потрібно дèвет чùфта 
«дев’ять пар» волів, аби витягти синицю, яка застрягла в землі [13: 139]. Дев’ять років 
триває загадкова хвороба дівчини, допоки розповідає батькам правду [14: 80] Дев’ять 
років герой годує свого коня, перш ніж рушити на війну з турками [13:45]. Дев’ять років 
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не народжує корова, аж поки хлопець, її господар, не йде по допомогу до дівчини-пере-
вертня [13: 131].

Цікаво, що 9 стає міцним замкненим колом, у якому живе досконалість, тож уже дис-
етия «десятий» розриває це коло, з десятого починається епічний сюжет. 

Число два зазвичай символізує закохану пару або близнюків: два кораблі – з молодим 
та молодою – пливуть на весілля; дві могили – це загиблі близнята [13: 31–32]. 

8. Кольори. Фольклорні тексти містять низку типових колоративів – бял, червèн, 
зелèн, чèрен. Білий колір у болгарській народній поезії стає символом усього чисто-
го, непорочного, світлого, сонячного, еталонного: „бялу Дони”, „бяла Рада”, „бяла 
българка,” – звертаються парубки до білолицих дівчат, бяла и красива має бути юнка, 
аби в неї закохатися. В одній з пісень протиставлено грозната Янка «потворну Янку» та 
бяла Калинка «білу Калинку» [13: 29], таким чином білий колір утілює абсолютний ідеал 
вроди. Білою барвою змальовує народний поет і рідний Дунай, берегів якого болгари 
намагалися триматися навіть після свого переселення з метрополії – б̀ял(а) Дýнав(а). 
Білий колір пов’язаний з молоком – першою їжею дитини, – і, за народними уявленнями, 
впливає й на білизну обличчя [14: 90]. Загалом білий має животворчу силу дня, світла, 
молока [9: 126]. Бяли краваи «білі короваї» [13: 21] – обов’язкова весільна обрядова стра-
ва, символ сонця. Вважалося, що навіть посуд, у якому носять воду для приготування 
весільних наїдків, має бути білий – б̀яли бъкàри «білі відра» [13: 21], щоб і доля молодих 
була осяйною. 

Інші кольори, які також належать до етносимволічних, у народних піснях болгар 
України фігурують у дещо обмеженій кількості лінгвокультурно маркованих сполук: 
гурà зилèна «ліс зелений» (місце сили для болгарського воїна чи народного месника), 
àлено цвèте «червоний цвіт» (велика червона квітка герані, півонії, троянди чи маку, за-
кріплена в дівочій зачісці, як знак того, що юнка не має пари), червèна ̀ябълка «червоне 
яблуко» (до стиглого яблука уподібнювали здорову рум’яну дівчину), вùну чървèну «вино 
червоне» (ритуальний напій у болгарському застіллі) тощо. 

Чорний колір у болгарській етнокультурі найчастіше асоціюється з усім негатив-
ним – ніччю, хворобою, смертю, злиднями. В одному з передноворічних ворожінь у 
болгарському селі Городнє (Чийшия) дівчата виконують пісню, яка метафорично описує 
різних наречених. Якщо дівчина чує на свою адресу слова „чèрен манòфил‟ («чорний 
матрац»), то вірять, що їй судився злидар [15: 402]. Але іноді чорний означає й перемогу 
над смертю. На День святого Харлампія (23 лютого) вважалося обов’язковим зарубати 
чорну курку. Вона символізувала чуму, а святий мученик Харлампій, за народними пере-
казами, прогнав цю страшну хворобу [15: 419]. 

Отже, весь масив етносимволів, виявлених у народних піснях болгар України, можна 
умовно поділити на вісім тематичних груп: природа, людина, міфорелігійні постаті, ар-
тефакти, події й ритуали, власні найменування, числа та кольори. Знаковими для болгар-
ської етнокультури є такі вербалізовані поняття, як «седянка» (молодієні посиденьки), 
«кавал» (духовий музичний інструмент, неодмінний атрибут свята й буднів), містичне 
число 9 та сповнений символіки чистоти й світла білий колір. Високий лінгвокультурний 
потенціал мають топоніми, що підтримують історичний зв’язок із метрополією.
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ЭТНИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ В НАРОДНЫХ ПЕСНЯХ БОЛГАР УКРАИНЫ 
Статья посвящена наиболее распространенным национально-культурным симво-

лам в народных песнях, записанных различными исследователями во второй половине 
XX – в начале XXI в. в Одесской, Запорожской и Николаевской областях, а также в 
Крыму. Автор анализирует образную систему болгарского песенного фольклора вне 
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метрополии, подчеркивая этническую самобытность болгар-переселенцев. Доклад 
основан на примерах употребления лингвокультурно маркированных лексем и словосоче-
таний в народнопесенной лирике болгар Бессарабии и Таврии.

Ключевые слова: болгары Украины, народная песня, лингвокультурология, 
этносимвол, классификация.

The paper deals with the most widespread Bulgarian national and cultural symbols in 
folk songs recorded by diff erent scholars in the last half of 20th – fi rst decade of 21th century in 
Odessa, Zaporizhya and Mykolaiv regions, and in the Crimea. The author analyzes the system 
of the images in the Bulgarian song folklore beyond their mother country and emphasizes the 
ethnic authenticity of the Bulgarian colonists. The report is based on examples of using lin-
guoculturally marked lexemes and phrases in the folk songs lyrics noted from the Bulgarians 
of Bessarabia and Tauria. 

Key words: Bulgarians in Ukraine, folk song, linguoculturology, ethnic symbol, classify-
ing. 

УДК 811.161.1: 81’27
Байтелесова А.Д., докторант
Даляньский университет иностранных языков, КНР

ФРАГМЕНТ АССОЦИАТИВНОГО ПОЛЯ КОНЦЕПТА «КИТАЙ» В 
РУССКОЯЗЫЧНОЙ КАРТИНЕ МИРА ЖИТЕЛЕЙ КАЗАХСТАНА

Статья посвящена описанию ассоциативного образа Китая в сфере образования, 
выполненного на основе результатов проведенного ассоциативного эксперимента. Дан 
подробный анализ социолингвистических характеристик респондентов, участвовавших 
в эксперименте. Полученные результаты подкреплены содержательно-тематическим 
анализом заголовков казахстанского русскоязычного СМИ. Выводы статьи имеют 
практическую значимость для исследований внешнеполитических отношений между 
Казахстаном и Китаем и их отражением в языковом сознании русскоговорящего на-
селения Казахстана.

Ключевые слова: ассоциативный эксперимент, концепт «Китай», вербализация, 
языковое сознание, ассоциативный ряд.

Казахстан – страна, являющаяся идеальной географической точкой, соединяющей 
Восток и Запад. Стремясь уйти от экспортной зависимости от цен на нефть, Казахстан 
связывает свой экономический рост с развитием инфраструктуры и с региональной тор-
говлей. Подтвержденим тому является национальная программа «Нурлы жол» (Светлый 
путь), которая представляет собой план стимулирования экономики в большей степени 
за счет модернизации транспортных путей [3]. Цель страны – стать самым большим де-
ловым узлом в Центральной Азии, мостом между Восточной Европой и Центральной 
Азией.
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Являясь самым крупным восточным соседом, Китай в данном вопросе играет ключе-
вую роль. Причем Казахстан для Китая также представляет немалый интерес. Казахстан 
входит в десятку крупнейших стран мира по запасам нефти, газа, угля и урана, не говоря 
о стратегически важном географическом положении для осуществления контроля по-
токов нефти и газа из Центральной Азии на Запад. Преимущества Казахстана для Китая: 
географическая близость, безопасность транспортных маршрутов и отсутствие полити-
ческой враждебности в регионе. Поэтому еще за несколько лет до официального заявле-
ния президента Си Цзиньпина об инициативе «Экономический пояс Шелкового пути» в 
2013 году в Астане Китай уже начал активно инвестировать в Казахстан [3].

Все это является неотъемлемой частью процессов глобализации, открытости эконо-
мики и общества. Что приводит к таким процессам, как развитие конкурентоспособно-
сти, прагматизма, популяризации культа знаний и открытости мышления населения. По 
нашему мнению, это один из естественных результатов процессов глобализации.

Совместные проекты, иностранные инвестиции, внешнеполитические отношения 
между двумя странами не могут остаться незамеченными и не оказать влияния на соци-
альную и культурную сферы жизни населения. И несмотря на вводимые правительством 
государственные программы с целью сохранения национальной идентичности, ориенти-
рованные на возрождение духовных ценностей казахстанцев, как например, программа 
«Рухани Жаңғыру» (Духовное возрождение), общественное сознание не может не из-
меняться и не модернизироваться [7]. Корнем всего, по нашему мнению, всегда является 
образование. Так как именно образование формирует конкурентоспособность, то есть 
наделение человека навыками и знаниями, требуемыми современным рынком. В связи с 
этим вызывает неподдельный интерес то, какие у современного казахстанца ориентиры в 
плане образования и владения языком. Поскольку внешнеполитические интеграционные 
процессы Казахстана чаще всего связаны именно с Китаем, становится актуальным и ин-
тересным выявить и описать место образовательной сферы как фрагмента ассоциативно-
го поля концепта «Китай» в языковом сознании русскоговорящего населения Казахстана. 
С этой целью был проведён ассоциативный эксперимент, поскольку экспериментальный 
метод многие исследователи вслед за Н.В. Уфимцевой считают одним из способов «ов-
нешнения» языкового сознания населения [9, c.344]. По мнению данного автора, ассо-
циативное поле является инструментом описания качества образов сознания носителей 
языка. Поэтому, поставив перед собой цель описать ассоциативный образ Китая в обра-
зовательной сфере, мы будем использовать данные ассоциативного эксперимента.

При применении ассоциативного подхода необходимо также понимать, что речь бу-
дет идти об ассоциативном значении. Как утверждает А.А. Залевская, «понятие ассоци-
ативного значения сформировалось в ходе поисков специфической внутренней структу-
ры, глубинной модели связей и отношений, которая складывается у человека через речь 
и мышление, лежит в основе ‘’когнитивной организации» его многостороннего опыта и 
может быть обнаружена через анализ ассоциативных связей слова» [2, c.105].

А.П. Клименко считает, что рассмотрение ассоциативного поля слова позволяет 
установить, что стимул связывается с заполняющими поле ассоциатами определенными 
связями, определенными отношениями, установление типов которых позволяет уточ-
нить картину ассоциативного поля [4, c.400]. М.Г. Старовойт также утверждает, что при 
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помощи ассоциативного эксперимента решается проблема структуры ассоциативного 
поля, влияющего на структуру концепта [8, с.2].

В проведенном нами эксперименте приняли участие 162 респондента. На основе 
анонимно заполненных анкет всех участников мы распределили в возрастные группы 
18–25 лет, 26–40 лет, 41–60 лет и старше 61 года. Количественные данные мы приводим 
из расчета общего количества респондентов, принимавших участие в опросе.

В возрастной категории 18–25 лет приняло участие 33 участника, что составляет 
16,5 % от общего количества респондентов. Из них 9 мужчин (4,5 %) и 24 женщины 
(12 %). Все участники этой возрастной группы являются студентами университетов. В 
данной категории родным языком назвали казахский язык 18 человек (9 %), 6 человек 
(3 %) выбрали русский, только 1 (0,5 %) человек выбрал другой язык родным. Дома на 
казахском языке говорят 17 (8,5 %) опрошенных, на русском – 12 (0,5 %), на казахском и 
русском одновременно говорит 1 (0,5 %) опрошенный и 2 (1 %) говорят дома на других 
языках. На работе/во время учебы в университете из 33 студентов на казахском говорят 
9 (4,5 %) человек, на русском – 12 (6 %) человек, на двух языках (казахском и русском) 
говорят 10 (5 %) респондентов, 2 человека (1 %) говорят на других языках. Респонденты 
данной категории читают прессу на таких языках: на казахском языке – 5 (2,5 %) сту-
дентов, на русском языке – 19 (9,5 %) студенов, на обих языках (казахском и русском) 
читают 9 (4,5 %) отвечающих из общего количества участников экспериментов. Выучить 
казахский язык хочет 1 студент (0,5 %), русский – 10 студентов (5 %), китайский – 4 (2 %) 
респондента, английский хотят знать 9 человек (4,5 %), другие языки хотят выучить 9 
(4,5 %) человек.

Из статистических данных этой группы видно, что большинство студентов в Казах-
стане, считающих своим родным языком казахский и говорящие дома на казахском язы-
ке, читают прессу и говорят на работе/во время учебы на русском языке. Также многие 
из опрошенных этой возрастной категории (5 %), хотели бы знать русский язык лучше. 
Что, с нашей точки зрения, может говорить о ценности русского языка среди молодежи 
страны.

Интересно заметить, что только 2,5 % (наименьшее количество в данной возрастной 
категории) хотят учить китайский язык. Это может служить, с одной стороны, показате-
лем того, что молодежь не видит перспектив и не понимает важности изучения данного 
языка для своего будущего, с другой стороны, сигналом о необходимости активизации 
просветительно-пропагандистской работы для китайской стороны.

Участники в возрасте 26–40 лет составили самую большую группу в количественном 
плане – 81 респондент, что равно 40,5 % от всех опрошенных. Из них большее количество 
составляют мужчины 54 (27 %) человека и меньшее количество женщины – 27 (13,5 %) 
человек. Высшее образование имеют 70 человек, что равно 35 % от всех опрошенных, 
среднее образование имеют 11 человек (5,5 %). Родным языком считают казахский язык 
бо́льшее число респондентов данной возрастной категории – 46 человек (23 %), русский 
язык – 32 человека (16 %), другие языки называют родными оставшиеся 3 (1,5 %) чело-
века. Говорят дома на русском языке 68 человек (34 %), на казахском языке – 16 (8 %), на 
казахском и русском говорят дома 3 респондента (1,5 %). Говорят на работе на русском 
языке 60 респондентов (30 %), на казахском языке – 8 (4 %) респондентов, на казахском 
и русском – 5 (2,5 %) опрошенных. Также, как и в предыдущей группе с участниками в 
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возрасте 18–25 лет, прессу на русском языке читает наибольшее количество респонден-
тов – 68 человек (34 %), только на казахском языке читает прессу 1 человек (0,5 %), на 
обоих языках читают 5 (2,5 %), на других языках читают 2 (1 %) человека. Знать англий-
ский язык как иностранный хотели бы 32 человека (16%) респондентов, китайский – 27 
(13,5 %), казахский – 4 (2 %), русский – 4 (2 %).

По нашему мнению, данная группа опрошенных представляет особую ценность, так 
как полученные от респондентов ответы выражают мнения наиболее трудоспособного и 
активного населения страны. Люди данной категории были рождены в период распада 
Советского Союза и перестроечное время в Казахстане, в 80-е – начало 90-х гг. Физиче-
ское взросление и психологическое становление людей данной возрастной группы при-
шло на очень нестабильное время в Казахстане.

Большинство респондентов говорят дома на русском языке. Также высок показатель, 
читающих прессу на русском языке. Люди 26–40 лет по приоритетности изучения ино-
странных языков ставят китайский уже на второе место после английского.

Среди участников эксперимента людей в возрасте 41–60 лет оказалось 45 (28 %) ре-
спондентов. Из них мужчин 20 (12 %) и женщин 25 (15 %) человек. Высшее образование 
есть у 34 (21 %) участников, среднее – у 11 (7 %) участников. Казахский язык считают 
родным 27 (17 %) человек, русский – 15 (9 %), другие языки – 3 (2 %) респондента. На 
казахском языке дома говорят 7 (4 %) человек, на русском – 32 (20 %), казахском и рус-
ском – 4 (2 %), на других языках – 2 (1 %). На работе на русском языке говорят 34 (21 %) 
респондента, на языках, отличных от казахского и русского, говорят 8 (5 %) человек, на 
казахском и русском – 2 (1 %), на казахском – 1 (1 %) респондент. Прессу данная воз-
растная категория читает на русском языке – 36 (22 %) участников, казахском – 7 (4 %), 
казахском и русском – 2 (1 %). Английский язык хотели бы выучить 13 (8 %) участников, 
китайский – 9 (6 %), русский – 5 (3 %), казахский – 4 (2 %).

Респонденты данной возрастной группы (41–60 лет) отличаются тем, что представ-
ляют собой взрослое, зрелое, население Казахстана. Это поколение, рожденное во вре-
мена Советского Союза, чье становление как личности пришлось на советское время, 
когда во всех сферах жизни преобладал русский язык. Этим можно объяснить высокий 
процент респондентов, владеющих русским языком и говорящих на русском языке дома, 
на работе и читающих прессу также на русском языке.

В группе старше 61 года находятся 3 (2 %) респондента, из которых 2 (85 %) муж-
чины и 1(1 %) женщина. Все имеют высшее образование. У двух (1 %) респондентов 
казахский язык является родным, у одного (1 %) родной язык – русский. В таком же 
количественном соотношении они говорят дома. Читают прессу и говорят на работе на 
русском языке 2 (1 %) человека. Китайским хотят владеть двое (1 %) и один (1 %) хочет 
хорошо знать русский.

Если мы сравним данные, полученные в разных возрастных группах, можем прийти 
к таким выводам. Большинство респондентов хоть и считают родным языком казахский 
язык, однако дома говорят на русском языке. При этом стоит заметить, что чем моложе 
поколение, тем выше процент тех, кто говорит дома на казахском языке: в группе 18–25 
лет – 11 %, в группе 26–40 лет – 10 %, 41–60 лет – 4 %, от 61 года – 1 %. Но вне зави-
симости от возраста, на работе и во время учебы в каждой группе большинство гово-
рит на русском языке. Новости также большинство респондентов в каждой возрастной 
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категории читает на русском языке. По нашему мнению, это свидетельствует о том, что, с 
одной стороны, русский язык продолжает играть ключевую роль в общественной жизни 
и сознании граждан Казахстана. С другой стороны, при этом активно ведутся работы по 
распространению и изучению казахского языка, что находит яркое отражение в резуль-
татах наших социальных данных. Молодые люди Казахстана не только больше говорят 
на казахском языке, но и указывают русский язык как основной иностранный язык, ко-
торым хотели бы владеть. В группах респондентов в возрасте 26–40 и 41–60 лет боль-
шинство хотят знать английский язык и после него китайский язык как иностранный. 
В группе респондентов старше 61 года китайским языком хотят владеть большинство 
участников опроса.

Таким образом, учитывая то, что в среднем среди всех респондентов китайский язык 
указывается как второй иностранный язык по приоритетности изучения, можно заклю-
чить, что в целом население Казахстана видит и понимает перспективы владения китай-
ским языком для будущего. Эта тенденция особенно заметна среди участников опроса 
в возрасте 26–40 лет – 27 (17 %) респондентов. Эту группу мы считаем основной для 
оценки данных о выборе иностранного языка для дальнейшего изучения.

Этот вектор в сторону изучения китайского языка был обнаружен нами также при со-
держательно-тематическом анализе публикаций в СМИ Казахстана. Приведем примеры за-
головков новостей, взятых из интернет-издания международного информационного агент-
ства «Казинформ» [5]. Далее в тексте будет указываться только дата публикации: «Учите 
китайский - почему образование в Поднебесной в приоритете» (17 июля 2018), «Ученики 
НИШ Усть-Каменогорска научили робота петь на китайском языке» (19 октября 2016), 
«Через 7 лет китайский язык будет знать каждый третий казахстанец» (4 мартя 2016), 
«Д.Назарбаева: В будущем казахстанцам надо будет знать и китайский язык» (5 февраля 
2016), «Книга «Шакарим» переведена на китайский язык» (3 апреля 2018).

К тому же, распространению информации о китайском языке и культуре способству-
ет деятельность центров Конфуция, которых на данный момент в Казахстане работает 5. 
Кроме этого на сегодняшний день открыты факультеты китайского языка при универси-
тетах Казахстана, запущены уроки китайского языка в школах: «Китайские студенты 
приготовили подарок институту Конфуция в Астане» (6 сентября 2017), «4 Институ-
та Конфуция в Казахстане обучают китайскому языку» (8 декабря 2014). Это не может 
не остаться незамеченным жителями Казахстана. Конечно, такие показатели не являются 
идеальными, но они могут служить ориентиром для выработки стратегии распростране-
ния китайского языка в Казахстане.

В свободном ассоциативном эксперименте предлагалось написать 1, 2 или 3 слова/
словосочетания, которые приходят на ум респонденту, когда он читает или слышит слово 
«Китай». У каждого респондента была 1 минута для ответа на вопрос анкеты. Участник 
анкетирования должен был без раздумывания записать первые слова, пришедшие ему на 
ум после прочтения слова-стимула.

В результате эксперимента все респонденты записали 312 вербальных ассоциаций. 
Из них 188 ассоциаций являются воспроизводимыми разными респондентами и поэтому 
повторяющимися.

Свободные ассоциации были разделены по содержательно-тематическим группам, 
выделенным на основе общего семантического признака. В данной публикации мы 
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приведем примеры вербальных ассоциаций, которые связаны с тематической группой 
«Образование», и укажем их количество: «образование» – 5, «иероглифы» – 4, «язык» – 
2, «мандарин» – 1, «зайджен» – 1, «китайский язык» – 1, «ключи» – 1, «ни хао» – 1, 
«одиночество» – 1, «привет» – 1, «разные диалекты» -1, «сложный язык» – 1,«сынок» – 1, 
«спасибо» – 1, «скука по дому» – 1, «учеба» – 1, «я тебя люблю» – 1.

Большинство из приведенных ассоциаций можно отнести к качественным характе-
ристикам китайского языка, например: «язык», «разные диалекты», «иероглифы», «ки-
тайский язык», «сложный язык». При этом можно сделать предположение, что скорее 
всего у респондентов есть некий опыт в изучении китайского языка, потому что такие 
ответы, как «мандарин», «ключи», «зайджен», «ни хао» могли быть получены только, 
если бы респондент учил китайский язык. Примеры нужно оформить одинаково: если 
каждую реакцию при анализе вы пишете в кавычках, значит так надо писать все приме-
ры. К тому же, все примеры надо писать курсивом.

Другая часть ответов говорит о знаниях, полученных в результате пребывания в Ки-
тае на обучении, например, «образование», «учеба». Ответ «сынок» предположительно 
связан с ребенком, который обучается в Китае. Ответы «скука по дому», «одиночество» 
могут говорить об опыте обучения в Китае и связанными с этим периодом чувствами.

Наибольшее количество полученных ассоциаций относится к торгово-экономиче-
ской сфере (56 ассоциаций, 18%), культуре (52 ассоциации, 17%), численности населе-
ния (41 ассоциация, 13%), образовании (25 ассоциаций, 8%).

То есть, тематическая характеристика этих ассоциаций говорит о том, что в сознании 
жителей Казахстана Китай, прежде всего, является экономически сильной страной, с 
разнообразной и уникальной культурой, к тому же имеющей большое количество насе-
ления. Сфера образования не является наиболее яркой в ассоциативной модели концепта 
«Китай». Однако входит в долю образной составляющей общей ассоциативной модели и 
связана с изучением китайского языка и обучением в Китае.

Также формированию образа китайского образования в языковом сознании казах-
станцев способствуют публикации в русскоязычных казахстанских СМИ: «Больше 
студентов будет учиться по «Болашаку» в вузах Шанхая» (25 мая 2018), «Китайские 
вузы пользуются популярностью у казахстанских студентов - эксперт» (20 мая 2017), 
«Китай занимает второе место после России по числу казахстанских студентов» (20 
октября 2014). Освящаются китайские научные мероприятия и соревнования, в которых 
принимают участие казахстанские студенты: «Казахстанка победила в конкурсе научно-
технических инноваций в Китае» (20 августа 2018), «Лауреатами казахстанско-китай-
ского конкурса эссе стали 25 авторов» (15 августа 2018)

В СМИ также есть публикации, которых говорится о предоставлении китайскими 
компаниями возможности пройти стажировки казахстанским студентам и государствен-
ным служащим: «Казахстанские студенты смогут пройти трехмесячную стажировку 
в Ханчжоу» (14 мая 2018), «Студенты будут проходить практику на заводах инвесто-
ров из Китая в СКО» (14 марта 2018), «Казахстанские студенты пройдут обучение 
в ведущей китайской компании в области ИКТ» (14 ноября 2017), «Сотрудники МФЦ 
«Астана» будут повышать квалификацию в университете Цинхуа» (13 мая 2017).

Нередко пишется о большом количестве грантовых мест и стипендий, выделяемых 
казахстанским абитуриентам. Из публикаций в СМИ: Китай ежегодно предоставляет 
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странам Шелкового пути 10 тыс стипендий» (3 июля 2017), «Именные стипендии 
предоставит Китай для казахстанских студентов» (15 декабря 2016). Возможно, это 
является одной из причин почему Китай стал второй страной после России, где учатся 
студенты из Казахстана [1]. 

В заключении можно сделать вывод, что в языковом сознании русскоязычного насе-
ления Казахстана Китай в сфере образования ассоциируется, прежде всего, с изучением 
китайского языка и с местом получения высшего образования. Тот факт, что большин-
ство респондентов воспринимают китайский язык как второй по счету желаемый для из-
учения иностранный язык, говорит о том, что население видит практическую полезность 
в изучении этого языка для своего будущего. И то, что Китай стал представлять ценность 
для Казахстана не только как стратегический партнер, но и место получения высшего об-
разования казахстанскими абитуриентами, свидетельствует о происходящих в обществе 
изменениях с восприятием Китая исключительно как торгово-экономического партнера. 
И хотя количественные данные о вербальных ассоциациях из сферы образования не-
значительны, мы уверены, что их наличие говорит о начальном этапе гуманитаризации 
внешнеполитических отношений между двумя государствами. 
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ФРАГМЕНТ АСОЦIАТИВНОГО ПОЛЯ КОНЦЕПТУ «КИТАЙ» В 
РОСIЙСЬКОМОВНIЙ КАРТИНI СВIТУ ЖИТЕЛIВ КАЗАХСТАНУ

Стаття присвячена опису асоціативного образу Китаю в сфері освіти, вико-
наного на основі результатів здійсненого асоціативного експерименту. Подано до-
кладний аналіз соціолінгвістичних характеристик респондентів, які брали участь в 
експерименті. Отримані результати підкріплені змістовно-тематичним аналізом 
заголовків казахстанського російськомовного ЗМІ. Висновки статті мають практичне 
значення для досліджень зовнішньополітичних відносин між Казахстаном і Китаєм і їх 
відображенням у мовній свідомості російськомовного населення Казахстану.

Ключові слова: асоціативний експеримент, концепт «Китай», вербалізація, мовна 
свідомість, асоціативний ряд.
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«CHINA» IN THE RUSSIAN LANGUAGE VIEW OF THE WORLD OF 

KAZAKHSTAN RESIDENTS
The article is devoted to the description of the associative image of China in the fi eld of 

education, based on the results of the associative experiment. A detailed analysis of the so-
ciolinguistic characteristics of the respondents participating in the experiment is given. The 
results are supported by the content-thematic analysis of the headlines of the Kazakh Russian-
language media. The conclusions of the article have practical importance for the study of 
foreign policy relations between Kazakhstan and China and their refl ection in the language 
consciousness of the Russian-speaking population of Kazakhstan.
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НАРОДНЫЕ ВЕРОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье рассматриваются приметы, поверья, мифологические рассказы, 
зафиксированные на территории Октябрьского района Гомельской области во время 
полевых фольклорных экспедиций. Автор отмечает их регионально-локальные особен-
ности, функционально-тематическое разнообразие, место в традиционной духовной 
культуре народа. 

Ключевые слова: примета, поверье, народно-мифологическая традиция, мифологи-
ческие представления, картина мира.

Приметы, поверья, мифологические рассказы, записанные от жителей Октябрь-
ского района Гомельской области, представляют собой своеобразное художествен-
ное полотно духовной и материальной жизни местных жителей, сотканное из народ-
ной морали и этики, глубокой мудрости и многовекового практического опыта, бога-
той палитры эмоций и чувств, отражающих понимание человеком окружающего мира 
и своего места в нём. Возникновение их связано со стремлением людей объяснить 
многочисленные изменения, которые происходили в природе, хозяйственной деятель-
ности и личной жизни, со стремлением защитить себя от неблагоприятного воздействия 
окружающего мира. На уровне художественной структуры для текстов примет и поверий 
характерны метафоризация, персонификация, символизация, широкая представленность 
параллелизмов, повторов однокоренных слов, звуковых ассоциаций.

Картина мира наших предков, наполненная опоэтизированными образами природных 
явлений и объектов окружающего мира, представлениями о взаимоотношениях с 
разными проявлениями действительности, позволяет судить о той мировоззренческой 
основе, опираясь на которую, человек действовал и жил. Например, небо, по мнению 
жительницы д. Гороховичи Октябрьского района Гомельской обл. Тукач Пелагеи 
Александровны, 1935 г. р., находится ближе края земли, существует в нескольких 
вариантах, а «хозяйствует» на нём Бог («Я ведаю, ёсць нескалька небаў. Сколька я не 
помню, забулася. Неба, каторае мы бачым – першае неба. На паследнем небе жыве Бог... 
Множаства этых нябес – лесніца, па каторай Божа спускаецца да людзей»), который 
спускается с неба для того, чтобы помочь, вознаградить или наказать за те или иные 
проступки. Землю, считают жители Октябрьщины, нужно беречь, уважать и почитать 
как святую, потому что она дана людям Богом («Без патрэбы няможна зямлю біць, 
зневажаць ці пашкудзіць чым-небудзь, бо зямля святая, яе Бог даў нам як матку, а матку 
трэба шанаваць» (записано в д. Гать от Фильченко Розы Васильевны, 1938 г. р.), а вот 
горы и болота являются порождением нечистой силы («Горы і балота – эта шкоды 
чорта. Аднажды он аб’елся зямлёю, когда ўвідзел, што Бог дзелает свет. Но стал рыгаць. 
І там, гдзе чёрт рыгал, там і получылісь балота і горы» (записано в д. Горохавичи от 
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Козенцовой Александры Васильевны, 1949 г. р.)), именно поэтому их стоит остерегаться. 
Богом также определены, считают местные жители, социальные статусы и роли людей 
(«Сялян і паноў Бог вылепіў. Пана – з цеста, а селяніна – з гліны. А потым пакінуў іх 
сохнуць і пайшоў адпачыць. У той час прыбег нейкі сабака, убачыў іх і пачуў, што адзін 
смачна пахне, і з’еў яго. А то пан быў. Бог убачыў, што здарылася, і пачаў трэсці сабаку, з 
якога пасыпаліся паны і разбегліся ў розныя стораны» [1, с. 218]), правила их поведения в 
быту и общественной жизни («Старых людзей шанаваць трэба, каб свае дзеці ў старасці 
глядзелі. Мужчына ў сям’і глаўны над жонкаю, таму што яна з яго рабра зроблена. 
У жанчыны, якая працавала ў святыя дні, маглі нарадзіцца дзеці з рознымі фізічнымі 
недахопамі» [1, с. 218]) – именно по этой причине их правильность и справедливость 
не подвергаются сомнению, а строгое соблюдение поведенческих норм необходимо для 
функционирования того или иного общества и сохранения порядка в нём. 

В народно-мифологической традиции Октябрьщины существует большое количе-
ство примет, поверий, запретов, существующих в пределах календарной и семейной 
обрядности, которые, справедливым будет отметить, также были ориентированы на 
соблюдение установленных предками правил и сохранение традиционного уклада 
жизни. Так, существовали запреты на работу в определённые дни, невыполнение которых 
каралось неблагоприятным исходом для «нарушителя» – неурожаем, проблемами 
в хозяйственных делах: «Серада после празніка – градавая серада. У еты дзень ня 
трэба нічога рабіць у полі ці гародзе, штоб град нічога не пабіў. Чацвер шчытаецца 
сухім, у еты дзень таксама нічога не рабілі, бо ўсё пасохне» (записано в д. Гать от 
Кондратович Ульяны Леонтьевны, 1914 г. р.). Существовали и запреты, не приуроченные 
к праздникам народного календаря, и, заметим, что, в отличае от предыдущих, они 
касались умственного и физического здоровья человека, его настроения и социальных 
контактов: «Не трэба пераступаць цераз венік, бо на цябе будуць драцца людзі. Гэта 
значыць – задзірацца, гаварыць напрасліну, будуць непрыязнымі» (записано в д. Старые 
Дубровы от Кравченко Василия Денисовича, 1919 г. р.), «Нельга класці нож уверх 
вастрыём – будзе непрыемнасць. Нельга нічога даваць праз парог, размаўляць – будзе 
непрыемнасць. З нажа нельга есці, бо будзеш злы, як чорт. У печ нельга кідаць смецце, 
бо ў хаце будзе сварка. На сабе шыць нельга, бо вум зашыеш» (записано в д. Заозерье от 
Гордей Елизаветы Ничипоровны, 1921 г. р.).

Приметы и поверья Октябрьского района отличаются функционально-семантическим 
и тематическим разнообразием. Записанные в экспедициях тексты позволяют выделить 
следующие группы:

прогнозирующие погоду: «Іней зімой – летам раса. Шуміць лес зімой – чакай адлігі. 
Зімой суха і холадна – летам жарка. Калі павукі бегаюць туды-сюды – чакай марозу» 
(записано в д. Любань от Головаченко Евы Петровны, 1918 г.р.);

урожайные: «На Крашчэнне ідуць у царкву і кожны гаспадар стараецца прыйсці 
рано – ураджаю збярэ першым» (записано в д. Старая Дубрава от Кравченко Елены 
Михайловны, 1927 г. р.); «Людзі казалі, калі куцця зварылася добра і была смачнай, 
будзя добры ўраджай. Яркае і зорнае неба вечарам на першую і другую куццю абяцала, 
што ў лесе будзя многа грыбоў, на полі добры ўмалот» (записано в д. Гать от Жулего 
Натальи Павловны, 1922 г. р.); «На Юр’я будзе раса – сей проса, будзе ўраджай» 
(записано в д. Заболотье от Лобах Евгении Петровны, 1931 г. р.); «На Міколу ў жыце 
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трэба штоб зхавалась варона, тады ждалі добрага ўраджаю. Жонкі ў час пасадкі вышэй 
падбіралі спадніцы, штоб усё вырасла высокае і хавалася за калена» (записано в д. Гать 
от Кондратович Евы Ефимовны, 1925 г. р.);

хозяйственные и бытовые: «Сена, якое ляжала на куцці, паступова аддаецца хатняй 
жывёле, верх падсохлы аддаюць курам, каб добра несліся» (записано в д. Старая Дубрава 
от Кравченко Елены Михайловны, 1927 г. р.); «Еслі была завіруха ў калядныя вечары, 
то казалі, што ў пчаляроў будзя добрае раенне пчол і багата мёду» (записано в д. Гать 
от Жулего Натальи Павловны, 1922 г. р.); «Ёсць такое свята Соракі. Нібыта 40 выраяў 
прылятае ў гэты дзень. Была такая прымета: калі ўстанеш раненька ды перакінеш 40 
палак цераз хату, то пойдзеш на балота і знойдзеш 40 гнёздаў» [2, с. 107];

лечебно-профилактические: «Каб зберагчы дзіця ад прастуды, перад Пакровам 
іх аблівалі на парозе праз рэшата» (записано в д. Заболотье от Самусёвой Анастасии 
Павловны, 1936 г. р.); «Калі зажыналі жыта, павязвалі красную нітачку, каб не балела 
рука» (записано в д. Заболотье от Лобах Евгении Петровны, 1931 г. р.); «У гэты дзень ішлі 
ў царкву і свяцілі галінкі вярбы. Прынесеныя з царквы галінкі захоўвалі, каб выганяць імі 
жывёлу на пашу першы раз пасля зімы. Лічылася, што тады жывёла будзе здаровая» [2, 
с. 107]; «Яйкі кідалі ў ваду і ўмываліся ёю, каб твар быў прыгожым, а шчокі румянымі» 
[2, с.122]; «Пад хатами закопвалі бярозкі ці клёнікі (ад Тройцы – авт.). Яны зберагалі ўсіх 
ад розных хвароб, бо ў іх жылі духі» [2, с.144];

апотропеические: «Зраніцы мы хадзілі ў поле і збіралі купальскія зёлкі. Сабраныя 
травы і кветкі выкарыстоўвалі для купальскага вогнішча, ішлі з імі ў царкву, каб потым 
адганяць ведзьмаў ад сваёй хаты. Для гэтай мэты клалі пад вароты выкапанаю з корнем 
асіну, а на вокны клалі крапіву-жычку» [2, с.156]; «Дзецям на сукенках вышывалі 
крыжыкам у трох месцах так, як хрысцяць. Яны павінны аберагаць дзіця» (записано в д. 
Заболотье от Каймович Марии Константиновны, 1936 г. р.). 

На территории Октябрьского района записано большое количество текстов примет и 
поверий и связанных с ними магических действий, органично существующих в рамках 
семейных обрядов, среди которых соответственно можно выделить следующие группы: 
свадебные («Пасадзілі каравай, дзеўкі хватаюць дзяжу. Хто першая схопіць, тая ўперад 
замуж пойдзе» (записано в д. Лески от Жулего Анны Ивановны, 1923 г.р., Званкович 
Лидии Маисеевны, 1919 г.р.); «Каравай з печы стараліся дастаць так, каб не сапсаваць 
яго. Старыя людзі гаварылі, што калі пірог зламаецца, то гэтым маладым шчасця не 
будзе ніколі. Здаралася такое, што мужыкі разбіралі печ, каб дастаць каравай, бо ён мог 
вырасці занадта вялікім. Калі пірог падымаўся высока, то лічылі гэта добрай прыкметай» 
(записано в д. Волосовичи от Юрчак Нины Андреевны, 1929 г.р.)), родильно-крестильные 
(«Перад радзінамі зашывалі ў кашулю споднюю проскурку (хлеб, выпечаны з белай мукі, 
несалёны, пасвечаны ў царкве), каб цяжарная жанчына добра разрадзілася» (записано 
в д. Заболотье от Каймович Марии Константиновны, 1936 г. р.); «Калі бабка-павітуха 
купала першы раз дзіця, то ў ваду кідалі медныя грошы, тры вугалькі, лілі пасвяцоную 
ваду, сыпалі соль і мак-самасейку. Калі купалі хлопчыка, то налівалі крыху халоднай 
вады, а затым лілі гарачую. Лічылі, што характар у яго будзе ўраўнаважаны. Гэту 
ваду вылівалі пад яблыньку. Калі купалі дзяўчынку, то налівалі адразу гарачай вады, а 
потым халоднай. Пасля купання ваду вылівалі пад каліну, каб дзяўчына была прыгожая, 
шчочкі красненькія» (записано в д. Заболотье от Самусёвой Анастасии Павловны, 
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1936 г. р.)), похоронные («Калі памірае нехта ў хаце, то трэба закрыць зеркала, бо ў 
ім жыве нячыстая сіла» (записано в д. Заозерье от Гордей Елизаветы Ничипоровны, 
1921 г. р.)). Создаваемые на протяжении долгого периода семейные приметы и поверья 
со временем превратились в своеобразный поведенческий кодекс, который моделировал 
и регламентировал весь уклад жизни человека.

Приметы, поверья, мифологические рассказы, зафиксированные во время полевых 
фольклорных экспедиций на территории Октябрьского района Гомельской области – 
это уникальная часть духовного наследия белорусов, в которой отражается богатство 
мифологических представлений наших предков, раскрываются особенности их 
мировоззрения и миропонимания, иллюстрируются все этапы их личной и хозяйственной 
жизни, правила существования в рамках социума, моральные законы и практические советы.

Использованы фактические материалы фольклорного архива кафедры русской и 
мировой литературы УО «Гомельсий государственный университет имени Франциска 
Скорины».
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НАРОДНІ ВІРУВАННЯ ЖИТЕЛІВ ЖОВТНЕВОГО РАЙОНУ 
ГОМЕЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У статті розглядаються прикмети, повір’я, міфологічні розповіді, зафіксовані 
на території Жовтневого району Гомельської області під час польових фольклорних 
експедицій. Автор зазначає їхні регіонально-локальні особливості, функціонально-
тематичне розмаїття, місце в традиційній духовній культурі народу. 

Ключові слова: прикмета, повір’я, народно-міфологічна традиція, міфологічні 
уявлення, картина світу.
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FOLK BELIEFS OF INHABITANTS OF THE OKTYABRSKY DISTRICT 
OF GOMEL REGION

The article deals with the signs, beliefs, mythological stories recorded in the Oktyabrsky 
district of Gomel region during fi eld folklore expeditions. The author notes their regional and 
local features, functional and thematic diversity, place in the traditional spiritual culture of the 
people. 
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 ОСОБЕННОСТИ РОДИЛЬНО- КРЕСТИЛЬНЫХ ОБРЯДОВ И ОБЫЧАЕВ 
ЖИТЕЛЕЙ НАРОВЛЯНСКОГО РАЙОНА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

В статье на основе полевого материала рассматриваются особенности родильно-
крестильной обрядности и обычаев на территории Наровлянского района Гомельской 
области. Анализируются характерные для данного обряда приметы, поверья, действия, 
ритуалы, персонажи, их значение и функция. Выделяются ключевые элементы данного 
обряда, которые консолидированы в единый комплекс.
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Объектом нашего исследования стали родильно-крестильные традиции жителей 
Наровлянского района Гомельской области. Материалом для исследования послужили 
записи, сделанные студентами и преподавателями филологического факультета во время 
прохождения фольклорной практики в деревне Будки Наровлянского района Гомельской 
области.

Комплекс традиционных родильно-крестильных обрядов и обычаев делится на 
три тесно связанных между собой цикла: дородовой, родовой и послеродовой. Первые 
два были направлены на сохранение беременности и успешное завершение родов, а 
послеродовой связан с принятием новорожденного в семейно-общественный коллектив 
и включает посещение молодой матери и новорожденного, имянаречение ребенка, выбор 
кума и кумы, празднование крестин и т.д. Появление нового человека сопровождалось 
и сопровождается красивыми и оригинальными обрядовыми действиями. Система 
родильной обрядности, по утверждению известного исследователя Т.И. Кухаронок, 
“формировалась на протяжениим столетий, поэтому в ней можно встретить и 
универсальные магические действия, и отголоски общечеловеческой стадии осмысления 
процессов зарождения и конца жизни, и свидетельства понимания нашими предками 
тесной связи между земной жизнью и космосом” [1: 4]. 

Обычаи дородового цикла имели рациональную основу и были направлены на то, 
чтобы “сохранить беременной физический покой, ликвидировать всякие психические 
волнения и тем самым обеспечить правильное развитие плода” [1: 13]. Существовал 
целый комплекс запретов и поверий, выполнение которых обеспечивало благотворное 
влияние на здоровье, внешний вид, характер и судьбу ребенка, а также обеспечивало 
успешных исход родов. Многия правила и нормы поведения беременной были основаны 
на многолетнем жизненном опыте и подтверждаются современной медициной: ня 
трэба цяжарнай жанчыне падыходзіць да трупаў жывёл. В большинстве правил тесно 
переплетены рациональные и магические элементы, так как, по словам известного 
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исследователя культуры Э.Б. Тайлора, “…человек еще в нижайшем умственном 
состоянии научился объединять в мыслях те вещи, которые он находил связанными 
между собой в дейстительности. Но в дальнейшем он исказил эту связь, сделал вывод, 
что ассоциация в мыслях должна допускать такую же связь и в действительности” [2: 
94]: напалоханая пажарам жанчына не доўжна брацца рукамі за ліцо, шыю, покуль не 
пройдзе спуг, бо ета можа наўрадзіць шчэ не радзіўшэмуся дзіцяці; калі пераступіць 
цераз дзіця, то яно не будзе расці; да года не шыць дзіцяці адзенне з новага матэрыялу і 
не даваць глядзецца ў люстэрка. 

Выделяются запреты, отражающие этические и эстетические нормы: цяжарнай 
жанчыне нельга есці са скаварады, нажа. 

Анализ фактического материала позволяет сделать вывод, что запреты и обычаи 
являются “частью социально-психологического механизма, непосредственно 
воздействующего на беременную женщину… Старательно придерживаясь всех 
местных обычаев, женщина приобретает уверенность в положительном исходе родов, 
психологически к ним подготовлена” [1: 25 - 26].

 Функцию оберега выполняют и послеродовые действия: калі ўжэ нарадзілася 
дзіця, ва ўзгалоўі маткі клалі венік, зроблены з бярозы. Березовый веник обладает 
охранительными и очистительными функциями, выступает средством избавления от 
сглаза и болезней. 

По мнению Л. Леви-Брюля, древний человек считал, что “все предметы и существа 
в природе втянуты в ряд мистических столкновений и исключений, как раз и создающих 
в ней связь и порядок… Если человек заинтересован каким-нибудь явлением, он не 
ограничивается пассивным и бездейственным восприятием, а высказывает догадку о 
какой-либо оккультной и невидимой силе, проявлением которой и стало данное явление” 
[3: 23]. Чтобы защитить ребенка от воздействия злых сил, ня трэба гойдаць калыску, калі 
ў ей няма дзіцяці; каб дзіця не хварэла, даюць піць ваду, якую зліваюць тры разы скрозь 
прабой замка; тое месца, дзе дзіця ўпадзе первы раз, трэба паліць тры разы вадой, а калі 
вады пад рукой няма, то плюнуць тры разы. Приведенные примеры свидетельствуют о 
положительной семантике воды и металла как символов чистоты и силы. 

Жители Наровлянщины верили, что от исполнения тех или иных запретов, правил, 
заложенных мудрыми предками, зависит будущий характер ребенка. Например, 
молчание после проведения обряда крещения будет содействовать тому, что ребенок 
вырастет послушным и спокойным: дадому ехалі моўчкі, каб дзіця не было крыклівым.

Важным персонажем родов и послеродового цикла была бабка-повитуха, к выбору 
которой предъявлялись особые требования: бабку бралі пажылую, у яе не даўжно было 
быць мужыка. Повитуха прымала роды і даўжна быць з дзіцём аж да хрышчэння. 
Бабка-павітуха чытала спецыяльную замову для малога. Яна яго і купала. 

Следующий этап – подготовка и проведение обряда крещения. Он начинается с 
выбора крестных родителей. Поскольку традиция кумовства в народных представлениях 
обладала очень высоким авторитетом, то и ритуал выбору крестных имел большое 
значение. В Наровлянском районе кумовьев выбирали сами родители на третий день по-
сле рождения ребенка и, как правило, из числа близких или дальних родственников: як 
прайшло ўжо два дні, бацькі выбіралі хросных. У хросныя звалі каго-небудзь са сваіх. Ад 
хрыста ніхто не адказваўся, бо ета было грахом. 
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После возвращения из церкви, крестная первая входила в дом родителей ребенка, 
клала на стол кулітку хлеба, а жанчына ёй давала матэрыял . Кум и кума занимали 
почетные места во время застолья: кума і кум садзяцца на лучшыя места. 

Каждый из персонажей обряда крещения имел свои обязанности. В частности, важная 
роль отводилась бабке-повитухе, которая готовила ритуальное блюдо – бабину кашу: Яе 
варылі з ячменнае ці грэцкай крупы. Кашу прыносіла бабка, якая яе доўжна была варыць 
дома ў сябе. Кашу подавали в глиняном горшочке в конце застолья. В Наровлянском ра-
йоне, калі кашу з’ядуць, у гаршок усе госці клалі грошы. Тое, што яна сабірала за кашу, 
бабка забірала сабе. Потом кум доўжэн быў разбіць еты гаршок. Ритуальное разбитие 
горшка носило магический характер. Согласно народным представлениям, черепки от 
горшка с бабиной кашей содействуют рождению детей, здоровью и привлекательности 
ребенка, влияют на благополучие в семье и хозяйстве. 

После окончания застолья, калі ўсе сабіраліся ехаць дадому, матка дзіцяці дарыла 
хросным пірагі как символ благополучия счастья, достатка.

Родильно-крестильный обряд сопровождался песнями-иллюстрациями, среди 
которых можно выделить как величальные, так и юмористические, благодаря которым 
на крестинах было много смеха и веселья. Например, вот такой песней величали кума 
и куму:

А ў саду явар зелянюсенькі,
На куце кумок маладзюсенькі.
А ў саду вішанька зелянюсенька,
На куце кума маладзюсенька.
В шуточных песнях эротического содержания объектом высмеивания были взаимо-

отношеня кумовьев: 
А кум куме рад, павёў куму ў сад,
Пасадзіў куму ў садзе на цвяток.
- Еш, кума, ягадкі, каторыя салодкія.
- Каторы горкі – для маёй жонкі. 
Доставалось и бабке-повитухе:
Пад гарой вярба сукаватая,
На куце бабка дай гарбатая.
 Представленный материал позволяет сделать вывод, что сегодня хорошо сохранились 

два цикла родильно-крестильного обряда – дородовой и послеродовой. Обряды, 
обычаи, ритуалы, связанные с рождением ребенка, свидетельстуют об архаичности 
народных верований, целью которых было сохранение здоровья матери и ребенка в 
критические моменты жизни, защита их от сверхнатурального воздействия злых сил, 
включение новорожденного в социально-общественную жизнь, обеспечение в будущем 
его благополучия и душевного покоя. Элементы родильно-крестильной обрядности 
Наровлянского района отражают отношение людей к действительности и определенные 
морально-этические нормы, органически связанные иррациональные и прагматические 
действия, основанные на практическом опыте и знаниях и передающиеся от поколения 
к поколению. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОЛОГОВО-ХРЕСТИЛЬНИХ ОБРЯДІВ І ЗВИЧАЇВ 
ЖИТЕЛІВ НАРОВЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ГОМЕЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У статті на основі польового матеріалу розглядаються особливості пологово-

хрестильної обрядовості та звичаїв на території Наровлянського району Гомельської 
області. Аналізуються характерні для даного обряду прикмети, повір’я, дії, ритуали, 
персонажі, їхнє значення і функція. Виділяються ключові елементи даного обряду, кон-
солідовані в єдиний комплекс.

Ключові слова: пологово-хрестинна обрядовість, прикмети та повір’я, обрядова 
дія, повитуха, кум, кума, бабина каша, символічна і магічна функції.
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PECULIARITIES OF PARENTLY-CROSSBOW RITUALS AND CUSTOMS OF 
THE RESIDENTS OF NAROVLYANSKY DISTRICT OF THE GOMEL REGION

In the article, on the basis of the fi eld material, the peculiarities of maternity and baptismal 
rites and customs on the territory of the Narovlya district of the Gomel region are considered. 
Signs, beliefs, actions, rituals, characters, their meaning and function are analyzed. Key 
elements of this rite are highlighted, which are consolidated into a single complex.

Key words: maternity and baptismal ritual, signs and beliefs, ceremonial action, midwife, 
godfather, godfather, babin kasha, symbolic and magic functions.



216

©   Портнова-Шаховская А.В., 2019

УДК 811.161.1ʼ37+811.161.3ʼ37]:398.838(476.2-37)
Портнова-Шаховская А.В., 
Гомель, Республика Беларусь

ЛЕКСИЧЕСКИЙ СОСТАВ ТЕКСТОВ ЛЮБОВНЫХ ПЕСЕН 
НАРОВЛЯНСКОГО РАЙОНА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Лексический состав (как результат взаимодействия белорусского и украинско-
го языков) текстов внеобрядовых народных песен любовной тематики исследован в 
лингвокультурологическом аспекте.

Ключевые слова: лексический состав, любовные песни, фольклорные тексты, 
поэтическая реальность, Наровлянский район, статистический анализ, лексико-грам-
матические группы слов. 

Наровлянщина территориально граничит с Ельским, Мозырским и Хойникским райо-
нами Беларуси, с Полесским районом Киевской области, а также с Народичским, Овруч-
ским районами Житомирской области Украины. Следовательно, речь местных жителей 
представляет собой результат взаимодействия белорусского и украинского языков, что 
не могло не сказаться на специфике лексики фольклорных текстов. На протяжении двух 
десятков лет (с 90-х гг. ХХ в.) на неотселённой (Наровлянский район – один из уголков 
Гомельщины, наиболее пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС) 
территории Наровлянщины организовывалась фольклорная практика студентов филоло-
гического факультета Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины, 
результатом которой явились 357 записанных текстов внеобрядовой поэзии. Их статис-
тический анализ показал, что 198 (55,5%) песен можно отнести к бытовой (семейной и 
любовной) и социальной тематике, поэтическую реальность 159 (80,3%) песен образуют 
чувства и переживания героев в бытовой сфере функционирования личности, 20 (12,6%) 
песен – собственно любовная лирика.

Как показывает жизненный опыт, сфера любовных отношений – это только часть 
личной жизни, в которой влюблённые существуют рядом с другими людьми (в первую 
очередь, с членами своих семей). Отмеченное философско-тематическое наблюдение 
определяет характер лексического состава текстов песен о любви. Как и в семейных 
песнях, среди наименований членов семьи по частоте употребления и количеству 
морфемно-стилистических вариантов доминирует существительное мать: например, 
“Як выйшла з хаты старая маці…” (“Лятучыя крылы” записана в д. Галоўчыцкая Буда 
от Кудзін Любові Васільеўны, 1954 г.р., студентками Бужан К., Мякшун А., Касцянка 
В.); “… маці стояла” (“Посею гурочкі…” записана в д. Антонаў от Максіменка Яўгеніі 
Іванаўны, 1949 г.р. студентами Прахарэнка М., Плахатнюк Г., Вінакуравай В. (2015 г.); 
“Пусці мене, моя маці, // На ўліцу погуляць” (“Ой, у полі два дубочкі” записана в г. 
Нароўля от Цандзер Кацярыны Францаўны, 1946 г.р., студентами Чэкан А., Расюк Ю. 
(2015); “Я ж у сваёй мамкі // Даўненька была…” (“Ваня, Ванюша” записана в г. Нароўля 
от Цандзер Кацярыны Францаўны, 1946 г.р. студентами Чэкан А., Расюк Ю. (2015); “Ідзі, 
мамочко, погледзі…” (“Ой, хто пойдзе по забівало” записана в д. Буда Галоўчыцкая от 
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Жукоўскай Галіны Пятроўны, 1948 г.р., Ерашэнка Евы Мікалаеўны, 1930 г.р.); “… Своей 
жэ маценці // Жалю наробіла” (“Сваталі дзіўчыну” записана в д. Грушаўка от Ніканчук 
Соф’і Феліксаўны, 1925 г.р.). 

Рассмотренная лексическая особенность подтверждает первостепенную (при 
формальном патриархате семейных отношений) роль матери в жизни каждого человека. 
Эпизодически в любовных песнях встречаются образы сватов и отца. Образ сватов либо 
реалистичен, либо аллегоричен: “Сват… // Плачэ па горэлцы”, “… боярэ прывезлі… к 
сыну… молоду кнегіню…”. В отличие от матери, которая активно участвует в процессе 
становления отношений жениха и невесты (“Біла мяне маці // Бярозавым прутам, // Шоб 
я не гуляла // З маладым рэкрутам” – записана в д. Антонаў от Цалка Тамары Паўлаўны, 
1942 г.р.), отец скорее пассивен. Для его изображения часто используется приём 
аллегории: “Жыў сабе, быў сабе ўдальскі кароль” (“Жалобная песня” записана в г. Гомель 
от Дрэвіла Галіны Кандрацьеўны, 1928 г.р., переселенки из д. Вуглы Наровлянского 
района); “… А мой папаша, злы мучыцель, // За цябе замуж не аддае” (“Сем гадоў пад 
няволлю…” записана в д. Дзёрнавічы от Мікалаенка Ніны Міхайлаўны, 1915 г.р.). 

Образ невесты зачастую аллегоричен (“… боярэ прывезлі… к сыну… молоду 
кнегіню…”), ассоциируется с образом дома (“Була хата як цемніца, // А цепер як 
светліца, // Як невесткі дождала…” – “Ой, хто пойдзе по забівало” (записана в д. Буда 
Галоўчыцкая от Жукоўскай Галіны Пятроўны, 1948 г.р., Ерашэнка Евы Мікалаеўны, 1930 
г.р.), с молодостью (“Я дзяўчына малада” – “Свеціць месяц” записана в д. Галоўчыцкая 
Буда от Кудзін Любові Васільеўны, 1954 г.р., студентками Бужан К., Мякшун А., Касцянка 
В.), с образом младшей сестры (“У младшай сястры той жаніх быў” – “Жалобная песня” 
записана в г. Гомель от Дрэвіла Галіны Кандрацьеўны, 1928 г.р., переселенки из д. Вуглы 
Наровлянского района), с образом подруги (“Ой, падружка, ты, падруга, // Ты соперніца 
моя” – “Ой, коліна, ой, коліна” записана в д. Гажын от Кудзін Лімпы Якаўлеўны; “Всем 
подружкам говорила: // Не влюбляйтесь так, как я” – “На крылечку я стояла…” записана 
в д. Будкі от Ядчанка Лідзіі Васільеўны, 1937 г.р., Майковай Ульяны Арсенцьеўны, 
1949 г.р. (переселенки из д. Гажын Наровлянского района) студентами Адаменка Г., 
Лазаравай А., Голуб М. (2015). Образы влюблённой девушки, её сестры, подруг чаще 
всего встречаются в любовно-аллегорических песнях, примером которых может служить 
текст песни “Ой, там на горе…” (записана в д. Антонаў от Максіменка Яўгеніі Іванаўны, 
1949 г.р. студентами Прахарэнка М., Плахатнюк Г., Вінакуравай В. (2015 г.).

Центральный (первоначально всегда положительный) мужской образ – это образ 
жениха, при создании которого используются качественные прилагательные в функции 
согласованного определения или в роли субстантива, а также существительные в 
функции приложения. Эти лексико-грамматические группы слов дают персонажу как 
внутреннюю, так и внешнюю характеристику: например, “… Ванюша-душа…” (“Ваня, 
Ванюша” записана в г. Нароўля от Цандзер Кацярыны Францаўны, 1946 г.р. студентами 
Чэкан А., Расюк Ю. (2015); “… Маладой и красивый парнишка; милый Андрей; кучеравы 
Андрей”, “Не бачыло й міленького…”, “… удалой молодец…” (“За высокой горой”, 
“Посею гурочкі…”, “Ой, там на горе…” записаны в д. Антонаў от Максіменка Яўгеніі 
Іванаўны, 1949 г.р. студентами Прахарэнка М., Плахатнюк Г., Вінакуравай В. (2015 г.); 
“… Свайго мілога шукае”, “… хлопец кучаравы…” (“Лятучыя крылы”, “Свеціць месяц” 
записаны в д. Галоўчыцкая Буда от Кудзін Любові Васільеўны, 1954 г.р., студентками 
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Бужан К., Мякшун А., Касцянка В.); “… Екі мілы, ты хорошы…” (“Ой, коліна, ой, коліна” 
записана в д. Гажын от Кудзін Лімпы Якаўлеўны). При создании образа жениха также 
используются уменьшительно-ласкательные формы имён собственных, что создаёт 
эффект определённой (часто намеренной, искусственной) инфантильности данного 
персонажа песен, которого невеста жалеет (славянская женщина живёт по принципам: 
Люблю – значит жалею, Мужчина – это большой ребёнок): Ванюша, Колечка. 
Конкретные имена, создающие эффект личностности повествования, встречаются в 
такой разновидности песен про любовь, как любовно-бытовые песни, примером которых 
можно назвать текст песни “Кіну кужэль на поліцу” (записана в д. Буда Галоўчыцкая от 
Кудзін Любові Васільеўны, 1954 г.р.): “Полюбіла я Сцепана, // Вуйшла замуж за Івана… 
Полюбіла Васіля – // Така долечка моя”.

Конфликт сюжета любовных песен носит гендерно-нравственный и гендерно-
социальный характер. Это подтверждают закономерности употребления в текстах 
любовных песен прилагательных и глаголов. Качественные (играет роль символика 
цвета) и относительные прилагательные помогают противопоставить жизнь в деревне 
(нравственно положительную) и в городе (нравственно отрицательную): “… Деревенская 
Катя-пастушка; Брось… // Деревенскую жизнь // И уедем с тобой в городскую; жёлтый 
бархат-атлас; шаль голубую; … Водку горкую пить…” (“За высокой горой” записана 
в д. Антонаў от Максіменка Яўгеніі Іванаўны, 1949 г.р. студентами Прахарэнка М., 
Плахатнюк Г., Вінакуравай В. (2015 г.).

Глаголы, функционирующие в текстах любовных песен, условно можно разделить 
на 1) “женские” (социально и нравствено положительные, активные) и 2) “мужские” 
(социально и нравственно отрицательные, пассивные): соответственно, 1) “… Своей 
Танечкі не оддадзім” (“Ідзіце, дзевочкі, прасці…” записана в д. Буда Галоўчыцкая от 
Жукоўскай Галіны Пятроўны, 1948 г.р., Ерашэнка Евы Мікалаеўны, 1930 г.р.); “Посла 
стадо овец…”, “Посею гурочкі… // … Сама буду поліваці…” (“За высокой горой”, “Посею 
гурочкі…” записаны в д. Антонаў от Максіменка Яўгеніі Іванаўны, 1949 г.р. студентами 
Прахарэнка М., Плахатнюк Г., Вінакуравай В. (2015 г.); “… Як невесткі дождала, // 
То й хату прыбрала” (“Ой, хто пойдзе по забівало” записана в д. Буда Галоўчыцкая от 
Жукоўскай Галіны Пятроўны, 1948 г.р., Ерашэнка Евы Мікалаеўны, 1930 г.р.); “Сястрыца 
родная, ратуй ад граха” (“Жалобная песня” записана в г. Гомель от Дрэвіла Галіны 
Кандрацьеўны, 1928 г.р., переселенки из д. Вуглы Наровлянского района); “Добрые 
суседонькі // Сватоў напраўляюць” (“Сваталі дзіўчыну” записана в д. Грушаўка от 
Ніканчук Соф’і Феліксаўны, 1925 г.р.) и 2) “Мі вашого Колечкі не хацім; Сват… // Плачэ 
па горэлцы” (“Ідзіце, дзевочкі, прасці…” записана в д. Буда Галоўчыцкая от Жукоўскай 
Галіны Пятроўны, 1948 г.р., Ерашэнка Евы Мікалаеўны, 1930 г.р.); курить, пить, “Ухади 
от меня, ненавижу тебя! // И смотрэть на тебя не жэлаю!”, “Голуба й убіў, голубку 
зловіў” (“За высокой горой”, “Ой, там на горе…” записаны в д. Антонаў от Максіменка 
Яўгеніі Іванаўны, 1949 г.р. студентами Прахарэнка М., Плахатнюк Г., Вінакуравай В. 
(2015 г.); “… жаніх твой дастанецца мне” (“Жалобная песня” записана в г. Гомель от 
Дрэвіла Галіны Кандрацьеўны, 1928 г.р., переселенки из д. Вуглы Наровлянского района); 
“А злые вароженькі // Сватоў одбіваюць” (“Сваталі дзіўчыну” записана в д. Грушаўка 
от Ніканчук Соф’і Феліксаўны, 1925 г.р.); “Он найшов себе другую” (“На крылечку я 
стояла…” записана в д. Будкі от Ядчанка Лідзіі Васільеўны, 1937 г.р., Майковай Ульяны 
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Арсенцьеўны, 1949 г.р. (переселенки из д. Гажын Наровлянского района) студентами 
Адаменка Г., Лазаравай А., Голуб М. (2015); “Я ходзіл і ходзіць буду, // Вытапчу зеленый 
луг, // Высушу твое сердзечко, // Полюблю одну з подруг” (“Ой, у полі два дубочкі” 
записана в г. Нароўля от Цандзер Кацярыны Францаўны, 1946 г.р., студентами Чэкан А., 
Расюк Ю. (2015).

Лексическая система языка бытовых песен (в целом) и любовных песен (в 
частности) представляет собой сложное единство разных по стилистической функции и 
эмоциональной окрашенности лексико-грамматических разрядов слов. Так, разнообразие 
употребляемых грамматических форм глагола создаёт временную мноплановость 
(прошлое – настоящее – будущее) сюжета любовных песен, реальность/ирреальность 
происходящего, развитие событий по спирали.Так, следующий глагольный ряд 
создаёт сюжет с несчастливым концом (мужская история в песне “За высокой горой”): 
панаравился (прош.вр. “надежда на перемены”) – брось (императив “сомнение и призыв 
к изменению жизни”) – уедем, разадену, куплю (буд.вр. “обещание положительных 
перемен”) – идёт, не едет, берёт, подрастает, растёт, встрэчает (наст.вр. “бытовая 
реальность”) – научилась, не видала, назвала (прош.вр. “разочарование, крах надежд 
и возврат в реальность”) – посмотри, ухади (императив “надежда на возобновление 
отношений, крушение надежд”) – ненавижу, не жэлаю, не считаю (наст.вр. “бытовая 
реальность, суровая проза жизни”). Данный глагольный ряд воплощает счастливый 
финал любовной истории с позиции девушки в песне “Свеціць месяц”: свеціць, ходзіць/ 
ходзіш (наст.вр. “бытовая реальность”) – зайдзі, пагуляй, пасылай (императив “призыв 
к изменению жизни”) - не забуду, награжу, наражу (буд.вр. “обещание положительных 
перемен”). 

Таким образом, противостоять всему недоброму на земле, объединить гендерно 
противоположную сущность человека может только любовь. Этика и эстетика 
этого чувства реализована в любовных песнях, названных Н.С. Гилевичем одной из 
самых красивых, светлых, ласковых и жизнеспособных страниц в фольклоре. Вера в 
счастливую женскую долю воплощена в идейном замысле таких песен, как “Свеціць 
месяц” (записана в д. Галоўчыцкая Буда от Кудзін Любові Васільеўны, 1954 г.р., 
студентками Бужан К., Мякшун А., Касцянка В.), “Ужо вечар вечарэе” (записана в д. 
Мальцы от Ядчанка Ніны Фёдараўны, 1942 г. р., студенткой Назарук Л.), “Ой, у лузе, пры 
лужочку, пры зелёном гаю…” (записана в д. Углы от Пятроўскай Надзеі Пятроўны, 1929 
г.р., студенткой Мазурок І.), “Каліна-маліна на яр похілілася…” и “Скакаў казак цераз 
даліну…” (записаны в д. Гажын от Лаворанка Яўгеніі Яўгенаўны, 1940 г.р., студентками 
Васіленка Я., Селюковай В.), “Ідуць дзеўкі гуляці” (записана в д. Вуглы от Дрэвіла 
Пелагеі Кандрацьеўны, 1928 г.р.). 
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ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД ТЕКСТІВ ЛЮБОВНИХ ПІСЕНЬ 
НАРОВЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ГОМЕЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Лексичний склад (як результат взаємодії білоруської та української мов) текстів 
позаобрядових народних пісень любовної тематики досліджено в лінгвокультурологіч-
ному аспекті.

 Ключові слова: лексичний склад, любовні пісні, фольклорні тексти, поетична ре-
альність, Наровлянський район, статистичний аналіз, лексико-граматичні групи слів.

The lexical composition (as a result of the interaction of the Belarusian and Ukrainian lan-
guages) of the texts of non-traditional folk songs of love theme is studied in the linguocultural 
aspect. Key words: lexical structure, love songs, folklore texts, poetic reality, Narovlyansky 
district, statistical analysis, lexical and grammatical groups of words.
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Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины, Гомель, Беларусь

ТРАДИЦИИ ВЕСЕННЕЙ ОБРЯДОВОЙ ПОЭЗИИ ЖЛОБИНСКОГО РАЙОНА 
ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье рассматриваются местные особенности бытования весенней обрядовой 
поэзии на территории Жлобинского района Гомельской области. На основе архивного 
и собранного в полевых экспедициях аутентичного материала характеризуются такие 
традиционные народные обряды, как Масленица, зазывание весны, Пасха и Троица.

Ключевые слова: весенний обряд, Масленица, сжигание чучела, зазывание весны, 
веснянка, Пасха, Троица, завивание берёзки.

Поэзия весеннего цикла обрядового календаря тесно связана с трудовой деятельнос-
тью людей. С приходом весны человек начинает активную работу по облагораживанию 
и обработке своего земельного участка. Однако начало весенних обрядов и земледель-
ческих работ можно соотнести с праздником, который разграничивает их с зимним ци-
клом народного календаря, – Масленицей. Белорусский фольклорист А. Лис отмечает: 
«Масленично-запусные песни стоят на границе зимнего и весеннего циклов, как в содер-
жании, так и в форме выражают это свое пограничное положение в системе календарной 
поэзии» [1: 35].
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На территории Жлобинского района гуляния продолжались в течение всей недели (с 
понедельника по воскресенье), её так и называли – масленичная. Как правило, каждый 
день недели имел своё особенное назначение в зависимости от того, какие действия 
выполнялись. Например, в понедельник все хозяйки обязательно пекли блины, которые 
своим видом олицетворяют солнце, это значило, что в скором времени весна должна 
прийти на смену зимним дням. Кроме того, именно в первый день Масленицы изго-
тавливали и наряжали чучело. Следующие дни проходили так: «Во вторник ходили к 
свекрови на блины, в среду – к тёще, а четверг – был чистый четверг. Не то что мы 
сейчас дом убираем, нужно было в церковь сходить, исповедаться, отмолить свои грехи. 
А в пятницу, субботу молодые между собой встречались. В воскресенье уже провожали 
Масленицу, встречали весну и начинался уже пост» (г. Жлобин) [2: 326].

Со вторника начинались разнообразные молодёжные и детские забавы: 
«Масленичные игры носили преимущественно развлекательный характер: езда на ло-
шадях, катание с гор на санках, игры в снежки, борьба, кулачные бои и т.п.» [3: 47]. 
Обязательным было украшение лошадей и их упряжек: «Дугу ў званкі прыбіралі і воз. 
На воз людзей насадзюць, угашчаюць» (записано в д. Коротковичи Глузд В.).

Отличительной особенностью празднования Масленицы в д. Горбачёвка было 
купание в бане или проруби: «А бацька мой, дык з мужыкамі купаўся ў прорубі і ў бані 
мыліся» [2: 325]. Возможно, таким образом местные жители очищали душу и тело перед 
приходом весны. Также на территории Жлобинщины во время масленичной недели 
зафиксировано существование обряда «завивание берёзки»: «На ўзгорку находзілі 
бярозку, яе ўпрыгожвалі лентамі. Каля яе вадзілі карагоды, пелі песні. Дзяўчаты 
ўпрыгожваліся лентамі, абавязкова трэба было надзяваць нешта краснае, ці спадніцу, ці 
кофту» (г. Жлобин) [2: 327]. Предположительно этот обряд был направлен на скорейшую 
смену поры года на более тёплую и пробуждение деревьев от зимнего сна.

Масленичные развлечения сопровождались песнями (как правило, связанными либо 
со встречей этого праздника, либо с его проводами):

Масленіца, шчаслівая,
Працяніся да Вялікадня?
Масленіца, шчаслівая, бела вутка,
Нясі сыру, масла ды ня хутка!
А хто сыру не дае, няхай яму пагніе (д. Красный Берег) [2: 329].
В г. Жлобин бытуют приметы и поверья, придерживаясь которых люди могли 

обеспечить благосостояние в доме либо в поле: «У доме далжна была гарэць свяча. Па 
часавой стрэлке са свячой нужна было абайці весь дом, патом паставіць её ў цэнтры з 
іконай. Еслі свяча гарыць роўна, тагда гэта добры знак» [2: 326], «Дзяўчаты насілі хусткі 
з доўгімі махрамі, каб вырас доўгі лён» [2: 325]. Выполнение таких магических действий 
гарантировало хороший урожай.

Одним из центральных эпизодов масленичных гуляний было сжигание чучела, 
которое, по верованиям местных житетелей, как и блины, являлось символом Масленицы: 
«Рабілі ляльку з саломы, адзявалі ёй старыя якія-небудзь вешчы, ставілі яе на вялікую 
такую палку дзеравяную і падпальвалі» (г. Жлобин) [2: 326]. Считалось, что зима будет 
затяжной, если чучело горело плохо либо не горело вообще.
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По рассказам жителей г. Жлобин, последний масленичный день отличался от других 
не только сжиганием чучела (проводы зимы), но и был направлен на скорейший приход 
весны. Для этого люди «рабілі на Масленіцу свістулькі ў выглядзе жывёлы. Гэта не 
толькі для забавы рабілася, але і для закліку вясны» [2: 326].

Зазывание весны на Жлобинщине, как и в других регионах Беларуси, сопровождалось 
пением веснянок. Кроме того, в д. Пиревичи местные жители выбирали девочку-
«весняночку», которая символизировала собой эту пору года, наряжали и водили вокруг 
неё хороводы: «Вясняначкай выбіралі тую, якая добра спявала і знала шмат песен» [2: 
335]. Однако первыми зазывать весну шли дети. Они забирались на гору и «клікалі яе, 
ласкава называлі вясна-красуня, вясна-чараўніца» (д. Доброгоща) [2: 331].

Магической силой в этот день обладал огонь, через который прыгала молодежь: 
«Хлопцы забіралі на дзярэўні калёссі, складвалі іх у кучку і палілі касцёр. Касцёр 
шчыталі ачышчальным» (д. Косаковка) [2: 333].

По сведениям жителей д. Верхняя Алба, символом зазывания весны были жаворонки, 
аисты и ласточки, а также крестики, которых пекли накануне: «Выпякалі птушак і 
хрэсцікі і ў цеста клалася манета» [2: 330]. Считалось, что человек, которому попадётся 
такая монета, будет наделён удачей целый год.

Что касается пасхальных обрядов и обычаев, то нельзя не согласиться с В. К. 
Соколовой: «По количеству и разнообразию обычаев из всех дней поста выделялся 
четверг на последней, страстной, неделе, называвшийся «чистым», или «великим» [4: 
101]. Например, в д. Белица, по народным представлениям местных жителей, в чистый 
четверг ни в коем случае нельзя было давать что-либо в долг, даже если просит об этом 
близкий друг. Считалось, «што ён прыйшоў з нячыстай сілай, і яму не пазычаюць» [2: 
338]. 

Интересные сведения предоставил информатор из д. Ректа. По его словам, в среду 
люди должны были обязательно положить под крышу дома три вещи: хлеб, соль и 
мыло. Местные жители верили, что после таких действий эти предметы наделялись 
магическими и лечебными свойствами: «З хлебам гэтым на Юр’е выганялі жывёлу з 
хлява. Соль выкарыстоўвалі ад сурокаў, а мылам на наступны дзень мыліся да ўзыходу 
сонца у лазні, каб былі чыстымі і здаровымі на ўвесь год» [2: 337].

Как рассказали жители д. Коротковичи, смерть человека незадолго до Чистого 
четверга предписывалась грешникам, что напрямую связано с предательством Иисуса 
Христа: «А хто не дажыў дзень ілі два да чыстага чацвярга, тыя грэшнікі. Рэдка хто 
ўмірае на Паску, значыць, дастойны ён чалавек» (записано Глузд В.). Умереть на Пасху 
могли только хорошие люди. Это связано с тем, что в течение трёх пасхальных дней 
небесные ворота открыты, и человек, умерший в эти дни, автоматически попадает в рай. 

Одним из важнейших пасхальных символов является окрашенное яйцо. На 
Жлобинщине цвет мог варьироваться, но основным всё-таки является красный: «Гэты 
колер азначаў цвет крыві Іісуса Хрыста» (д. Денисковичи) [2: 340]. Пасхальному яйцу 
придавалось большое значение, люди использовали в быту всё – от скорлупы до воды, 
в которой лежали яйца. Например, в г. Жлобин существовало поверье, что если ссыпать 
«шалуху» в огород, то будет хороший урожай. Также считали, что перед умыванием 
нужно бросить в воду окрашенное яйцо: «Эта, каб ліцо было чыстае» (д. Заболотье) [2: 
341].
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Интересными забавами, которыми могли заниматься как дети, так и взрослые, были 
игры с пасхальными яйцами: «битки» и «качание яйца»: «Бралі такую карэну бальшую, 
вот з бярозавых дроў, як карытца, адзін становіцца з етага боку, а адзін з другога, і 
глядзяць ужо каторае каторага стукне. Калі ўжо стукне, то еты праіграў» (записано в 
д. Коротковичи Глузд В.).

Кроме того, на Жлобинщине освещённое пасхальное яйцо использовали при 
поминовении умерших на праздник мёртвых – «Вяліканне»: «Хадзілі на той нядзелі, 
што і пасха, у чацвер. На гэты празднік білі яйкі, качалі на магіле, абавязкова свяцоныя. 
Разразалі яйка і дзялілі ўсім родственнікам па кусочку, і клалі на магілку» (д. Верхняя 
Алба). 

Важными персонажами были волочёбники, которые ходили группами и поздравляли 
хозяев пасхальными песнями:

Валачобнікі валачыліся,
Хрыстос васкрос на ўвесь свет!
Прывалакліся к слаўнаму пану,
Хрыстос васкрос на ўвесь свет!
Да ў таго пана двор мураваны,
Хрыстос васкрос на ўвесь свет!
Двор мураваны, тынам тынаваны,
Хрыстос васкрос на ўвесь свет! (д. Лесань) [2: 344].
Во многом этот обычай был похож на хождение колядовщиков, однако по сведениям, 

записанным в д. Коротковичи, волочёбники не использовали какие-либо костюмы: 
«Кідалі ім і пячэнне, і канхветы, і па куску булкі клалі ў тыя мяшочкі. Хадзілі ў сваём, 
не перадзяваліся, бо касцюмы толькі на шчадруху» (записано Глузд В.). Обязательным 
считалось поздравление и подарки, предназначенные от крёстных родителей детям: 
«Валачобнае насілі на другі дзень. Валачобнае насілі кросныя бацька і матка» (д. Китин) 
[2: 343]. Приносили, как правило, разного рода угощения: конфеты, освещённое яйцо и 
пасху.

На конец весны приходится Троица, которая символизирует начало растительности. 
Поэтому люди украшают свои дома и ворота веточками мая (клёна): «Гавораць, 
што гасподзь у ерусаліме страчалі цвятамі, а ў нас ета прызналі клён» (записано в 
д. Коротковичи Глузд В.). Интересно то, что отрезать ножом эти ветки строго запрещалось.

Также в Жлобинском районе существует обычай «завивать берёзку»: «Хадзілі ў 
лес завіваць бярозкі. Находзілі радам 2 невысокія бярозы і звязвалі іх вярхушкі» (д. 
Пиревичи) [2: 360]. Также девушки плели венки из веток и листиков, а потом пускали их 
по воде, чтобы узнать будущее.

Таким образом, изучение весенних обрядов и песен на территории Жлобинского 
района демонстрирует богатство специфики их проведения и исполнения.
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ТРАДИЦІЇ ВЕСНЯНОЇ ОБРЯДОВОЇ ПОЕЗІЇ ЖЛОБІНСЬКОГО РАЙОНУ 
ГОМЕЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У статті розглядаються місцеві особливості побутування весняної обрядової поезії 
на території Жлобінського району Гомельської області. На основі архівного і зібраного 
в польових експедиціях автентичного матеріалу характеризуються такі традиційні на-
родні обряди, як Масляна, зазивання весни, Пасха і Трійця.

Ключові слова: весняний обряд, Масляна, спалювання опудала, зазивання весни, вес-
нянка, Великдень, Трійця, завивання берізки.
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TRADITIONS OF SPRING RITUAL POETRY IN ZHLOBIN REGION, 
GOMEL OBLAST

The article deals the local features of the existence of spring ritual poetry in the territory of 
the Zhlobin region, Gomel oblast. Such traditional folk rituals as the Maslenitsa, the calling of 
spring, Easter and the Trinity are characterized on the basis of archival authentic material and 
such that was collected in fi eld expeditions.
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СПОСАБЫ ЎТВАРЭННЯ АНТРАПОНІМАЎ З АСНОВАЙ-ЭТНОНІМАМ

У артыкуле даецца апісанне і семантычная характарыстыка адэтнанімічных 
адзінак – антрапонімаў, якія маюць у сваім складзе этнонімы (ад грэч. еthnos – 
племя, народ, onyma – імя) – Татарынаў, Прусаў, Французаў, Казак, Лях, Чэх і г.д., 
выяўляюцца асноўныя тыпы ўтварэння атрапонімаў з асновай-этнонімам: лексіка-
семантычны, марфалагічны, трансанімізацыя. Адзначаныя адзінкі размяркоўваюцца 
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ў пэўныя лакальныя групы. Класіфікацыя прозвішчаў-этнонімаў зроблена згодна іх 
прадуктыўнасці (колькасныя паказчыкі) і функцыянавання ў гаворках розных раёнаў 
Беларусі.

Ключавыя словы: этнонім, онім, антрапонім, прозвішча, народ, апелятыў, фармант, 
трансанімізыцыя, адэтнанімічнае ўтварэнне, спосаб утварэння.

Антрапонімы з этнічнымі назвамі ў аснове шырока распаўсюджаны ў гаворках 
Беларусі. Ад этнонімаў утвараюцца і ўласныя імёны, і прозвішчы, і мянушкі Кітайчык, 
Казак, Рускі. Варта адзначыць, што сувязь паміж этнонімамі і антрапонімамі не 
з’яўляецца аднабаковай, так як у мінулым родавыя і родаплемянныя імёны часта ўзнікалі 
на аснове ўласных імёнаў правадыроў. Разглядаючы антрапонімы, патрэбна ўлічваць 
той факт, што “ў антрапонімах адлюстроўваюцца такія сацыяльныя, гістарычныя і 
культурныя фактары, якія не пакінулі след у звычайнай лексіцы” [1: 6]. Даследуючы 
этнаантропонімы, можна атрымаць каштоўныя звесткі аб мінулым рассяленні народаў 
на пэўнай тэрыторыі, аб этнічным складзе мясцовага насельніцтва. А. Суслава і 
A. Супяранская пішуць: “Па імёнах можна даведацца пра суседзяў…” [6: 78]. Аднак 
варта ўдакладніць, што адэтнанімічныя імёны і прозвішчы не заўсёды ўказваюць на 
этнічную прыналежнасць іх носьбітаў. Яшчэ А. Сабалеўскі пісаў, што “неабходна 
перасцерагчы тых, хто наіўна спрабуе прымаць этнонімы, адлюстраваныя ў прозвішчах, 
за доказ этнічнага паходжання продкаў носьбіта” [5: 226]. А. Суслава і A. Супяранская, 
распрацоўваючы лексічныя палі антропонімаў, адзначаюць, што па прозвішчы нельга 
даведацца што-небудзь пра паходжанне той ці іншай сям’і, паколькі па сваім утварэнні 
прозвішчы – “словы другасныя, якія прайшлі стадыю пераасэнсавання ад канкрэтнага 
да абстрактнага” [6: 79]. Існуюць этнаантропонімы, што ўзыходзяць да вызначэння 
пэўнай асобы па геаграфічнай прыкмеце, гэта значыць этнанімічныя мянушкі, а затым і 
прозвішчы, якія паказваюць на ранейшае месца жыхарства чалавека. Часта паходжанне 
этнанімічных імён звязана з легендамі і паданнямі пра існаванне ў мінулым якога-
небудзь племя на пэўнай тэрыторыі. Антропонім можа ўтрымліваць у аснове не этнонім, 
а аманімічную аснову іншага слова, напрыклад, Паляк ад ̒поле̒, Гудаў ад ̒гудзіць̒ і г.д. 

Такім чынам, існуе магчымасць розных тлумачэнняў этымалогіі этнаантропонімаў. 
Таму, пры апісанні і сістэматызацыі адэтнанімічных найменняў людзей, патрэбна 
грунтоўна вывучаць вынікі даследаванняў у галіне гісторыі, этнаграфіі, а таксама 
прымаць да ўвагі аўтарытэтныя даследаванні і заключэнні вядомых навукоўцаў, што 
займаліся праблемай адэтнанімічных утварэнняў (Р. Агеева, М. Бірыла, Ю. Гурская, І. 
Каралёва, Г. Мезенка, У. Ніканаў, А. Рогалеў, А. Супяранская, М. Тупікаў, Б.-О. Унбегаўн, 
Г. Усціновіч, В. Шур і інш.). Нягледзячы на вялікую колькасць прац, прысвечаных 
вывучэнню антрапонімаў, адэтнанімічныя прозвішчы не знайшлі грунтоўнага апісання і 
аналізу. Па-за ўвагай навукоўцаў засталіся такія аспекты як сістэматызацыя і класіфікацыя 
адэтнанімічных адзінак, таму тэма з’яўляецца актуальнай і на сённяшні дзень. Аб’ектам 
даследавання з’яўляюцца адзінкі, што маюць у сваім складзе этнонім (Казакоў, Туркаў, 
Нямчук, Лях і г.д.). На мэце мы ставім зрабіць класіфікацыю антрапонімаў-этнонімаў, 
паказаць спосабы іх утварэння, выявіць найбольш прадуктыўны спосаб метадам 
колькаснага падліку.
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У лексікаграфічных працах, кнігах-хроніках “Памяць”, анамастычных і дыялектных 
слоўніках намі зафіксавана 408 адзінак, што маюць у сваім складзе этнонім. Група 
антрапонімаў, утвораных ад мянушак, якія называюць асоб па этнічнай і нацыянальнай 
прыналежнасці, адносна другіх тыпаў прозвішчаў (прозвішчы адтапанімічнага, 
адапелятыўнага, патранімічнага паходжання і г.д.), невялікая, аднак сабраны матэрыял 
усё ж дазваляе выявіць асноўныя структурна-семантычныя асаблівасці гэтых адзінак. 

Пры апісанні структуры прозвішчаў увогуле, патрэбна ўлічваць той факт, што яны 
дзеляцца на першасныя (утвораны шляхам пераходу ўласных асабовых імёнаў і мянушак 
у прозвішчы без далучэння фармантаў: казак – этнонім – Казак – прозвішча, гуд – 
этнонім – Гуд – прозвішча, жыд – этнонім – Жыд – прозвішча) і другасныя (утвораныя 
шляхам далучэння прозвішчаўтваральных фармантаў да імёнаў, мянушак або тапонімаў: 
Казакоў – Казак + -оў, Гудковіч – Гуд + -овіч, Жыдкевіч – Жыд +-евіч і інш.). Большасць 
прааналізаваных апелятываў уяўляе сабой афіцыйна прынятыя ў беларускай мове 
этнонімы (русін, літвін, гуд, паляк, пшэк, мазур, лях, латыш, латыгол, жамойд, хахол, 
маскаль, жыд, яўрэй, казак, турак, татарын, немец, літовец, прус і інш.). 

Ва ўтварэнні адэтнанімічных прозвішчаў выразна прасочваецца два тыпы: лексіка-
семантычны і марфалагічны, для ўтварэння некаторых адзінак характэрна такая з’ява 
як трансанімізацыя. Як адзначае Н. Падольская, трансанімізацыя – гэта пераход оніма 
з аднаго разрада ў другі [4: 138]. Галоўнае ў гэтым працэсе пераходу – суаднясенне з 
прадметам, таму ў выніку метанімічнай трансанімізацыі ў імёнах уласных змяняецца 
прадметна-намінатыўнае суаднясенне. Ва ўтвораных антрапонімах захоўваюцца 
аднолькавы гукавы склад і граматычная структура іх утваральных, інакш кажучы, 
яны поўнасцю дубліруюць структуру матывавальных асноў. Новыя словы набываюць 
шляхам пераасэнсавання зыходных толькі новыя значэнні. Большасць выяўленых 
адзінак утрымліваюць у сваім складзе апелятыўныя назоўнікі, таму прозвішчы, што 
паводле структуры адносяцца да першасных прозвішчаў, поўнасцю супадаюць з 
апелятывамі-назоўнікамі (Казак, Паляк, Гуд, Прус і г.д.). Агульная рыса такіх адзінак – 
адсутнасць у іх родавай карэляцыі, таму носьбітамі прозвішча могуць быць прадстаўнікі 
розных палоў, пры гэтым антрапонімы не маюць спецыфічных распазнавальных форм, 
толькі ў спалучэнні з асабовым уласным імем (Давальны склон: Казаку Грыгорыю і 
Казак Валянціне, Лях Ірыне і Ляху Івану, Гуд Таццяне і Гуду Мікалаю, Маскаль Вользе і 
Маскалю Уладзіміру і г.д.).

На падставе прааналізаванага матэрыялу: кнігі-хронікі “Памяць”, лексікаграфічныя 
працы М. Бірылы, анамастычныя слоўнікі, манаграфіі, на першым месцы, па колькасці 
фіксацый у гаворках Беларусі выступае прозвішча Лях, утворанае ад этноніма лях, 
адзначана ў 41 раёне (р.); не намнога ўступае прозвішча Літвін, утворанае ад этноніма 
літвін (у 36 раёнах); Мазур – ад этноніма мазур (33 р.); далей будзем называць прозвішчы 
згодна іх убывання: этнонім – швед → антрапонім – Швед (30 р.), этнонім – русін → 
антрапонім – Русін (25 р.), этнонім – чэркас → антрапонім – Чэркас (20 р.), этнонім – гуд 
→ антрапонім – Гуд (19 р.), этнонім – прус → антрапонім – Прус (18 р.), этнонім – гуд 
→ антрапонім – Гуд (19 р.), этнонім – латыш → антрапонім – Латыш (14 р.), этнонім – 
паляк → антрапонім – Паляк (12 р.), этнонім – чэх → антрапонім – Чэх (9), этнонім – 
турак → антрапонім – Турак (8), этнонім – немец → антрапонім – Немец (7 р.), этнонім – 
цыган → антрапонім – Цыган (7 р.), этнонім – маскаль → антрапонім – Маскаль (6 р.), 
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этнонім – татарын → антрапонім – Татарын (4 р.), этнонім – ліцвін → антрапонім – 
Ліцвін (3 р.).

Паводле марфалагічнай структуры адэтнанімічныя прозвішчы могуць утварацца 
пры дапамозе розных прозвішчных фармантаў. Прадуктыўным спосабам утварэння 
адэтнанімічных антрапонімаў з’яўляецца суфіксальны. Фарманты размяркоўваюцца 
наступным чынам: 

1). Адэтнанімічныя прозвішчы на -аў/-оў/-еў/-ёў: 
а). група антрапонімаў на -аў – прозвішчы такога тыпу ўтвараюцца ад апелятываў-

назоўнікаў мужчынскага роду: Літвінаў (засведчана ў 42 раёнах Беларусі), Латышаў (25 
р.), Шведаў (22 р.), Мазураў (20 р.), Ляхаў (18 р.), Татарынаў (13 р.), Русінаў (11), Прусаў 
(12), Французаў (9 р.), Кацапаў (7 р.), Чэхаў (7 р.), Гудаў (4 р.), Ліцвінаў (3 р.), Татараў 
(3), Яўрэінаў (3 р.), Жыдаў (2), Цыганаў (3 р.), Фінаў (1).

Некаторыя прозвішчы на -аў утвораны ад асноў-назоўнікаў на -ец: Лінвінец – 
Літвінцаў (1 р.), Татарынец – Татарынцаў (3 р.), Украінец – Украінцаў (3 р.);

б). група антрапонімаў на -оў: Казакоў (60 р.), Латышоў (2 р.), Літашоў (1 р.), 
Літвякоў (1 р.), Ліцвякоў (1 р.), Палякоў (64 р.), Прусякоў (9 р.), Хахлоў (25 р.); 

У некаторых прозвішчах фарманты далучаюцца да асновы-назоўніка ў 
памяншальнай форме: Літвінец – Літвінкоў (1 р.), Мазурэц – Мазурцоў (1 р.), суфікс 
-ец/ -эц мае памяншальнае значэнне у апелятывах і антрапонімах і ўтварае назвы асоб 
па іх прыналежнасці да пэўнай мясцовасці, або нацыянальнасці, параўн.: эстонец, 
кітаец, каўказец, туравец і г.д. Да ліку памяншальных форм, як адзначыў М.В. Бірыла, 
аднесены шырокі круг дэрыватаў, якія ўключаюць мадэлі, вядомыя апелятыўнай 
лексіцы, чыста антрапанімічныя мадэлі, невядомы апелятыўнай лексіцы, мадэлі, якія ў 
антрапаніміі могуць выкарыстоўвацца і як памяншальныя, і як патранімічыя, і ўмоўна-
памяншальныя формы [2]. Пры назоўніках мужчынскага роду з нулявой флексіяй у 
якасці памяншальных падаюцца формы з суфіксам -ок/-ёк, -ко – Ляшок – Ляшкоў (16 
р.), Жыдок – Жыдкоў (3 р.), Маскалёк – Маскалькоў (8 р.), Цыганок – Цыганкоў (46 
р.), Швядок – Швядкоў (2 р.); Нямко – Нямкоў (3 р.). У прыведзеных прыкладах можна 
вылучыць па дзве прозвішчаўтваральныя асновы і паказаць графічна працэс утварэння 
прозвішча: этнонім жыд > першая ступень Жыдок > другая ступень Жыдкоў; этнонім 
цыган > Цыганок > Цыганкоў; этнонім маскаль > Маскалёк > Маскалькоў; этнонім літвін 
> Літвінец > Літвінкоў; этнонім мазур > Мазурэц > Мазурцоў і г.д.;

в). група антрапонімаў на -еў: Кітаеў (11 р.), Гудзееў (2 р.), Русееў (1 р.), Татарыеў 
(1 р.);

г). антрапонім на -ёў: Кітаёў (6 р.).
д). група антрапонімаў на -ін/-ын: Ляхін (1 р.), Пшэкін (1 р.), Мазуркін (1 р.),Чэхін (1 

р.), Русін (25 р.), Літвін (36 р.), Ліцвін (3 р.), Літошкін (3 р.), Гудзілін (5 р.), Гудын (1 р.), 
Гудым (3 р.), Літвін (37 р.), Літоўкін (1 р.), Ляхін (1 р.), Мазуркін (1 р.), Мазурын (6 р.), 
Пшэкін (1 р.), Русін (20 р.), Татарын (5 р.), Францужын (1 р.), Чэркашын (1 р.), Чэхін 
(2 р.), Шведзін (2 р.).

2). Адэтнанімічныя прозвішчы на -энка/-енка/-анка: 
а). група антрапонімў на -энка/-енка: Латышэнка (1 р.), Мазурэнка (10 р.), 

Татарэнка (3 р.), Русачэнка (2 р.), Гудзеенка (1 р.), Гудзіменка (1 р.), Гудзяменка (3 
р.), Гудыменка (2 р.), Русаленка (3 р.), Цыганенка (2 р.), Германенка (3 р.), Літвіненка 



228

(24 р.), Русенка (3 р.). У якасці прозвішчаўтваральных асноў у прааналізаваных 
антрапонімах выступаюць мянушкі, што абазначаюць этнічную і нацыянальную 
прыналежнасць. Фармант далучаецца ў большасці выпадкаў да невытворных асноў 
апелятываў-назоўнікаў – этнонім – цыган > Цыган + енка > Цыганенка; этнонім – мазур 
> Мазур + энка – Мазурэнка;

б). група антрапонімаў на -анка: Латышчанка (1 р.), Літоўчанка (6 р.), Ляшчанка (2 
р.), Нямечанка (1 р.), Татаранка (3 р.), Татарчанка (2 р.).

3). Адэтнанімічныя прозвішчы на -скі/-цкі: 
Татарскі (1 р.), Татароўскі (1 р.), Цыганскі (1 р.), Латышынскі (1 р.), Латыгоўскі 

(1 р.), Літвякоўскі (1 р.), Туранскі (2 р.), Хахлоўскі (1 р.), Швядоўскі (4 р.), Чэхоўскі 
(1 р.), Беларускі (2 р.), Гудзінскі (3 р.), Гудкоўскі (6 р.), Кітайскі (1 р.), Літашэўскі (1 
р.), Літвінскі (1 р.), Літвіноўскі (1 р.), Літоўскі (1 р.), Ляхоўскі (2 р.), Ляшкеўскі (1 
р.), Мазурскі (1 р.), Мадзярскі (1 р.), Пшэвальскі (3 р.), Русакомскі (1 р.), Русалоўскі (4 
р.), Русальскі (1 р.), Русаноўскі (1 р.), Русецкі (43 р.), Русінскі (6 р.), Русіноўскі (2 р.), 
Пшэвальскі (2 р.), Пшэгодскі (2 р);

б). група антрапонімаў на -цкі: Татарыцкі (1 р.), Турэцкі (3 р.), Ляхавіцкі (3 р.), 
Ляхоцкі (1 р.). 

У гэтым прозвішчным тыпе ёсць і вытворныя (большасць) і невытворныя 
прозвішчаўтваральныя асновы. 

Прывядзем прыклады невытворных асноў: Татар-скі, Літвін-скі, Цыган-скі, 
Грузін-скі, Мазур-скі, Мадзяр-скі (6 асноў). Маюць перавагу вытворныя асновы, да 
якіх далучаецца фармант, аформлены рознымі суфіксамі: Татар-оў-скі, Латыш-ын-
скі, Літвяк-оў-скі, Швяд-оў-скі. Як адзначаюць даследчыкі, гэты прозвішчны тып у 
славянскіх мовах асобны арэал, ядром якога з’яўляецца балгарская мова [3: 98]. 

4). Адэтнанімічныя прозвішчы на -овіч/-евіч:
а). група антрапонімаў на -овіч: Гудовіч (4 р.), Гудковіч (1 р.), Гудзіловіч (2 р.), 

Нямковіч (4 р.), Паляковіч (6 р.), Жыдаловіч (3 р.), Літвіновіч (33 р.), Татарановіч (1 р.), 
Татаровіч (2 р.), Татарыновіч (7 р.), Цыгановіч (4 р.);

б). група антрапонімаў на -евіч: Нямкевіч (9 р.), Палякевіч (2 р.), Гемановіч (21 р.), 
Жыдалевіч (2 р.), (2 р.).

5). Адэтнанімічныя прозвішчы на -онак/-ёнак:
а). група антрапонімаў на -ёнак: Гудзёнак (1 р.), Літвінёнак (2 р.), Французёнак 

(1 р.).
б). група антрапонімаў на -онак: Латышонак (6 р.), Латышчонак (1 р.), Мазуронак 

(4 р.), Русачонак (2 р.), Татаронак (2 р.).
6). Адэтнанімічныя прозвішчы на -чук/-юк/-чык:
а). група антрапонімаў на -чук:
Германчук (4 р.), Гермянчук (2 р.), Літвінчук (19 р.), Маскальчук (8 р.); 
б). група антрапонімаў на -чык: Літвінчык (6 р.), Літоўчык (5 р.), Літошчык (3 

р.), Мазурчык (5 р.), Літошык (3 р.), Русачык (3 р.), Русенчык (1 р.), Татарчык (2 р.), 
Татарынчык (1 р.);

в). група антрапонімаў на -юк:
Літвінюк (13 р.).
8). Адэтнанімічныя прозвішчы на -ко:
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Швядко (6 р.), Гудко (1 р.), Цыганко (2 р.), Руско (3 р.), Жыдко (8 р.).
Такім чынам, ва ўтварэнні адэтнанімічных антрапонімаў удзельнічаюць 

розныя фарманты, некаторыя з іх – пашыраныя і прадуктыўныя, другія, наадварот, 
характарызуюцца невялікай колькасцю назваў, што аформлены пры іх дапамозе. 
Прадуктыўным спосабам утварэння адэтнанімічных антрапонімаў з’яўляецца 
прозвішчны тып на -аў/-оў, -её/-еў, -ін/-ын; на другім месцы па прадуктыўнасці – -скі/-
цкі; трэцяе месца займаюць адэтнанімічныя прозвішчы на -энка/-енка, далей – овіч/-
евіч. 
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СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ АНТРОПОНИМОВ 
С ОСНОВОЙ-ЭТНОНИМОМ

В статье дается описание и семантическая характеристика отэтнонимических 
единиц – антропонимов, которые имеют в своем составе этнонимы (от греч. еthnos – 
племя, народ, onyma – имя) – Татаринов, Прусов, Французов, Казак, Лях, Чех и т.д., 
выявляются основные типы образования атропонимов с основой-этнонимом: лексико-
семантический, морфологический, трансонимизация. Отмеченные единицы распределя-
ются в определенные локальные группы. Классификация фамилий-этнонимов сделана 
согласно их продуктивности (количественные показатели) и функционирования в речи 
различных районов Беларуси.

Ключевые слова: этноним, оним, антропоним, фамилия, народ, апеллятив, фор-
мант, трансонимизация, отэтнонимическое образование, способ образования.
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СПОСОБИ УТВОРЕННЯ ВІДЕТНОНІМІЧНИХ АНТРОПОНІМІВ
У статті дається опис і семантична характеристика відетнонімічних одиниць – 

антропонімів, які мають в своєму складі етноніми (від грец. еthnos – плем’я, народ, 
onyma – ім’я) – Татаринов, Прусов, Французів, Козак, Лях, Чех і т.д., виявляються 
основ ні типи утворення антрапонімів з основою-етнонімом: лексико-семантичний, 
морфологічний, трансонімізація. Зазначені одиниці розподіляються в певні локальні гру-
пи. Класифікація прізвищ-етнонімів зроблена згідно їх продуктивності (кількісні показ-
ники) і функціонування в мові різних районів Білорусі.

Ключові слова: етнонім, онім, антропонім, прізвище, народ, апеллятив, формант, 
трансонімізація, спосіб утворення.

Tachyla N.R., lecturer department of foreign
languages and technique of teaching foreign languages
I.P. Shamyakin State Pedagogical University of Mazyr,
Mazyr, Belarus

WAYS OF ANTHROPONYM FORMATION OF ETHNOMYNIC ORIGIN
The article deals with the semantic characteristics of the units of ethnonymic origin – an-

throponyms that have ethnonyms in their structure (from the greek ethnos – tribe, people, ony-
ma – name) – Tatarinov, Prusov, Franzusov, Lyakh, Chekh etc., the main types of their forma-
tion are revealed: lexical-semantic, morphological, transonymisation. Such units are divided 
into specifi c groups. The classifi cation of surnames-ethnonyms is carried out according to their 
productivity (quantitative indicators) and functioning in speech of various regions in Belarus.

Key words: ethnonym, onym, anthroponym, surname, people, appellative, formant, transo-
mynisation, the formation of ethnomymic origin, way of formation.
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СЛОВАКИ І СЛОВАЧЧИНА З УКРАЇНСЬКОЇ ТОЧКИ ЗОРУ
(МЕТОДИКА АСОЦІАТИВНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ)

Темою нашого дослідження є знання мовного та культурного образу словацьких та 
українських громадян у їхній взаємодії. Метою дослідження є опис словаків та Словач-
чини з української точки зору та сприяння знанню українцями мовного та культурного 
образу словаків та Словаччини як країни. Методика дослідження, з якою ми працюємо, 
має в лінгвістиці назву асоціативний експеримент. Вона реалізується у вигляді анкети, в 
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якій респонденти записують власні асоціації, що виникають при почутті слів-стимулів. 
Дослідження має дати відповідь на питання Які схеми будуються в свідомості українців 
про словаків? Які схеми про словаків та Словаччину показав асоціативний експеримент? 
Які схеми про словаків та Словаччину конструюють українські публіцистичні тексти? 
Результати дослідження отримано шляхом узагальнень обох методів, методики асо-
ціативного експерименту та методу колокацій у публіцистичних українських текстах 
щодо образу словаків і Словаччини у свідомості та поведінці українців. Дослідження 
має сприяти знанню менталітету словаків і менталітету українців через їхню мову та 
асоціації, тобто з точки зору лінгвістики та психолінгвістики.

Ключові слова: словаки, Словаччина, мовна картина, культурний образ, менталі-
тет, схема, асоціативний експеримент.

Стаття є складовою частиною проектів, які реалізовано у Пряшівському університеті 
під назвами та номерами KEGA 026PU-4/2019 Ukrajinský jazyk a kultúra na Slovensku – 
rozvíjanie prekladateľských kompetencií v odbornom a umeleckom preklade/ Українська 
мова та культура в Словаччині - розвиток перекладацьких компетенцій у професійно-
му та художньому перекладі i VEGA MŠVVaŠ SR 1/0060/19 Slovanské medzijazykové a 
medziliterárne vzťahy (západoslovanský a východoslovanský kontext)/ Слов’янські міжмовні 
та міжлітературні віднсини (західнослов’янський і східнослов’янський контекст).

 
Вступ
Результати дослідження, представлені в цьому дослідженні, публікуються в рамках 

більш широкого дослідження, спрямованого на розуміння мовного та культурного об-
разу світу словаків і українців у їх взаємодії. Опис словаків з української точки зору є 
частковим завданням нашого дослідження, який повинен бути внеском у знання менталі-
тету словаків та українців, а також мовного образу словаків українцями та українців сло-
ваками, що сприяє теорії пізнання обох народів. Ми вже опублікували низку досліджень 
з цього питання, в яких ми зосереджуємося на менталітеті як дослідницькій проблемі, 
представляючи знання про публіковані праці, пов’язані з поняттям менталітету, а також з 
поняттями, близькими до цього поняття, але неоднаковими [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9: 495-498; 
11: 5-6; 13] 

У наших дотеперішніх працях ми представили результати наших досліджень, отри-
маних методом колокацій та методом асоціативного експерименту, що використовуються 
лінгвістами [9; 10; 11; 12].

Дослідження у цьому науковому тексті базувалися на використанні методики асоці-
ативного експерименту, тому далі у нашій статті наводимо декілька суттєвих фактів про 
оцю методику [8; 14].

Далі ми зупинимося на результатах наших досліджень, які мають на меті відповісти 
на наступні питання дослідження:

1. Які схеми мали місце у відповідях наших респондентів на слова-стимули Словач-
чина, словак, словачка, словацький, словацька та словацьке? Яку картину ці схеми 
коструюють.

2. Які результати чи відповіді принесло дослідження, що відбулося посередництвом 
використання іншої методики, тобто методики колокацій. 



232

3. Що було результатом синтезу обох досліджень? Що ми дізналися про словаків і 
Словаччину?

1 Методика досліження
Асоціативний експеримент як окрема методика дослідження розглядається в рамках 

психолінгвістики. У сучасному мовознавстві практикують два різновиди психолінгвіс-
тичних досліджень: а) дослідження фізіологічних реакцій організму людини у процесі 
її мовленнєвої діяльності (породження і сприймання мовлення); б) аналіз мовленнєвих 
реакцій та оцінок мовних явищ інформантами в умовах впливу на них мимовіль-
них або цілеспрямованих мовленнєвих стимулів. Суть нашої методики полягала в 
аналізі асоціацій, які викликають у реципієнта слова-стимули. У лінгвістиці вивча-
ють словесні (мовні/вербальні) асоціації. За визначенням Л. Варпаховича, асоціація в 
мові є зв’язком між мовними одиницями за формальними чи логіко-семантичним озна-
ками, що виникає у психіці людини. Асоціацію також визначають як зв’язок, що виникає 
за певних умов між двома чи більше психічними утвореннями (відчуттями, актами руху, 
сприйняттями, ідеями тощо); дія цього зв’язку – актуалізація асоціацій – полягає в тому, 
що поява одного члена асоціації регулярно приводить до появи іншого (інших). Асоціа-
тивний експеримент є одним із давніших в експериментальній психології. Його активно 
використовують в соціології, психо- і соціолінгвістиці, психіатрії. Розрізняють декілька 
видів асоціативного експерименту: вільний, спрямований, ланцюжковий. При вільно-
му асоціативному експерименті (це наш випадок) реципієнти відповідають на слово-
стимул одним словом, яке першим спало на думку, або кількома словами, що виникли 
в свідомості за певний час (наприклад, за одну хвилину). Слова-реакції підраховують, 
розміщують за спадом частот і таким чином установлюється асоціативне поле слова. За 
цією методикою укладають словники асоціативних норм певної мови (див.: Бутенко Н. 
П. Словник асоціативних норм української мови. Львів, 1979; її ж Словник асоціативних 
означень іменників в українській мові. Львів, 1989) [8: 244]. 

 Ми звернулися до вільного асоціативного експерименту через те, що, по-перше, 
отримані таким шляхом дані є валідними, а по-друге, саме вільний асоціативний екс-
перимент виявляє латентну інформацію, яку неможливо дослідити за допомогою інших 
методів.

2 Власні дослідження
Наша анкета була представлена   рівно 100 респондентам, які відповіли на слова-сти-

мули Словаччина, словак, словачка, словацький, словацька, словацьке. Роль респон-
дентів полягала в тому, щоб відповісти на кожне слово стимулу одним словом - асоціаці-
єю, яка спочатку приходить на розум. Респонденти були молодими людьми - студентами 
університету, які навчаються в Пряшівському університеті у Пряшеві і мають українське 
походження, є українцями, які тимчасово проживають в Словаччині, а також студенти 
Ужгородського національного університету, тобто українці, які живуть на батьківщині в 
Україні. Респондентами були молоді люди у віці від 17 до 23 років.

2.1 Результати досліджень – схеми на слова-стимули 
Найчастіше респонденти відгукнулися на слово-стимул «Словаччина» асоціаціями 

- схемами сусіди 16, країна 11, навчання 11, Татри/ гори 7, Європа/ЄС 5, кордон 4, 
університет 3, Кошиці 3, Братислава 2, заробітки/заробітчани 2, робота 2, культура 2, 
зарубіжжя 2. Objavili sa aj takéto schémy природа 1, сир 1, словацька мова 1, щирість 1, 



233

доброта 1, гарно 1, країна, де живу і вчуся 1, спокійна країна 1, краса 1, подруга 1, про-
грес 1, словацький прапор 1, рівні дороги 1, карта Словаччини 1, сонце 1. 

Слово-стимул «словак» підказало такі схеми: чоловік чоловік (і в сполученні гар-
ний) 6, приятель/ приятельство 5/1, громадянин 5, добрий/доброзичливий 5, брати 
слов’яни/ брат – слов’янин 5, чужинець/ іноземець 3, хлопець 3, розумний 2, тихий 2, 
товариський 1, цікавий 1, надійний 1, спойійний 1, гуртожиток 1, борода 1, друг 1, гар-
ний 1, негарний 1, проста людина 1, страшний 1, нудний 1, нерозумний 1, нормальний 
1, заощадливий 1, міцний/ statný 1, непривітний 1, чемний 1, дружба 1, привітний 1, 
холодний 1, ввічливий 1, не розуміє 1, щирий 1, слов’янин 1, сусід 1, мій хлопець 1, не по-
ляк 1, европеєць 1, акцент 2, знайомий 1, старший чоловік 1, джентльмен 1, людина, яка 
розмовлає словацькою 1, людина, яка проживає у Словаччині 1, інтелігент 1, студент 1, 
одяг 1, митник 1, чоловік 1, високий 1, національність 1, циган 1, чоловіки на білбордах 1. 

Слово-стимул «словачка» створило більше асоціативних схем, ніж пропонувало сло-
во «Словаччина», але менше, ніж стимулююче слово «словак». З найбільшою частотніс-
тю появилося слово жінка/ дівчина 10, далі красива/ вродлива/ гарна/ красуня 9, добра/ 
доброзичлива/ доброзичливість/ доброта 8, розумна 6, подруга/ дружня 6, іноземка/ 
живе у Словаччині 3, європейка/ жінка європейця 2/ 1, комунікабельна 1, привітність 1, 
національність 1, вчителька 1, з України 1, пісня 1, освіта 1, жителька 1, громадянка 1, 
пляшка води 1, простачка 1, енергійність 1, сестра 1, менталітет 1.

Подібно до слова-стимулу «Словаччина» також слово-стимул «словацький» виклика-
ло кілька схем. Найбільш поширеною була схема університет 14, дещо менше кордон 
12, народ 7, край/ область 6, менталітет 5, європейський 3, акцент 3, мова 2, úrad 
(ukr. управління), друг 2, президент 2, сир 1, транспорт 1, іноземний 1, продуктивний 
1, фольклор 1, гімн 1, будинок 1, порядок 1, кетчуп 1, автобус 1, підручник 1, хлопець 1, 
щедрість 1, простір 1, рай 1, громадянин 1, діалект1, філолог 1, чоловік 1, замок 1, авто-
мобіль 1, стіп 1, стіл 1, хліб 1, річник 1, їжа 1, консул 1, письменник 1.

Найменше щодо кількості схем передбачено словом-стимулем «словацька». Респон-
денти пов’язували його зі схемою мова 46. Ця схема перевершила всі інші. За нею були 
наявні лише спорадичні схеми країна 3, культура 3, sporiteľňa (укр. ощадбанк) 3, універси-
тет 2, пісня 2, національність 2, кордон 2 а kvôli úplnosti uvádzame aj tie, ktoré sa vyskytli 
iba jediný raz: jaskyňa 1, slečna 1, príroda 1, láska 1 (boli uvedené v slovenčine, v preklade 
печери, панна, природа, коxання), культура 1, подорож 1, праця 1, гордість 1, краса 1, при-
вітність 1, територія 1, їжа 1, подруга 1, віза 1, система освіти 1, акторка 1, філологія 
1, машина 1, країна 1, лекція 1, шоколадка 1, митниця 1, республіка 1, нація 1.

У слові-стимулі «словацьке» найчастіше з’являлася схема місто 16, слово 9, сус-
пільство 6, середовище/ оточення 6, навчання 5, телебачення 3, пиво 2, вино 2, небо 2, 
štipendium 2, veľvyslanectvo 2, reálie 2, ТЕSСO 2, povstanie 1, divadlo 1, zemiaky 1, učitelia 
1, vzťahy 1, hory 1, opatrne 1, tanec 1 (були наведені словацькою, українською як стипен-
дія, посольство, реалії, повстання, театр, картопля, вчителі, відношення, гори, обе-
режно, танець), оздоблення 1, небайдужжя 1, пейзаж 1, авто 1 , мовлення 1, посоль-
ство 1, відділення 1, майно 1, робоче місце 1, угрупування 1, морозиво 1, правосуддя 1, 
міністерство 1, походження сім’ї 1, кафе 1, покоління 1, кіно 1, нація 1. 

2.2 Інтерпретація результатів досліджень методикою асоціативного експери-
менту
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Найбільш різноманітні схеми забезпечувалися стимулюючими словами словак і 
Словаччина. Ймовірно, це пов’язано з тим, що українці мають власний досвід з пред-
ставниками цього народу, як загальний, так і особистий. Словака сприймають українці 
як чоловіка і як громадянина, тобто в загальному контексті, а також у конкретному, 
особисто, як друга з атрибутом доброго, добродушного, а також як когось близького за 
походженням (брат-слов’янин, брати-слов’яни). Респонденти також особливо усвідом-
лювали його душевні якості, його соціальний статус і професійний, далі належність 
до національної та соціальної групи (студент, митник, циган, не поляк).

Словачку сприймають подібним чином, тобто в більшій мірі як жінку або дівчину 
(очевидно, за віком, причому дивляться її фізичну красу, її риси характеру: як жінку/ді-
вчину доброзичливу, розумну), також вказують на взаємні стосунки з нею (див. подруга). 
Лише спорадично появилася схема походження (іноземка, живе у Словаччині, європейка, 
жінка європейця), а також той факт, що вона громадянка і жителька в Словаччині.

Українці в своїй свідомості фіксують словацький університет, кордон, словацьку 
націю і край, також менталітет, але тільки як загальні схеми. Мова резонувала дуже 
сильно у відповідях респондентів, можливо тому, що питання вживання української 
мови та російської мови в Україні все ще відкрите, і відповідь в країні на це питання 
неоднакова. У Словаччині, навпаки, мовне питання давно не питанням. Респонденти 
стикаються з мовою, вивчають її, тому, напевно, така висока частота цієї схеми. Відпо-
віді респондентів показали також схеми суспільство, середовище (гори, Татри) та на-
вчання (і стипендія), далі пішли схеми словацькі міста, а саме Братислава і Кошице 
(як найбільш відомі серед українців) і схема слово. До речі, схема слово також переважає 
в образі українців, про що згадуємо у наших інших дослідженнях [9:502]. Лише спора-
дично появилися деякі реалії, такі як, напр., авто, автобус, підрядник, їжа, кава, моро-
зиво, танець, кіно, театр, телебачення, магазин ТЕСКО, або схеми úrad, ministerstvo, 
veľvyslanectvo (були наведені словацькою), тобто офіс, міністерство, посольство, а та-
кож вчителі, правосуддя, консул, митник, з якими, як додумуємось, респондент мав 
особистий досвід у Словаччині.

У особистому контакті українці реєструють Словаччину як сусіда, країну, подібну 
до своєї, місце, де вони можуть навчатися (респонденти в даний час є студентами). 
Вони бачать домінантою Словаччини Татри (гори). Українці сприймають Словаччину 
частиною ЄС, але не так сильно, як ми могли б очікувати. Вони фіксують кордон між 
Словаччиною та Україною, але лише як супутнє явище їхнього життя (в нашому дослі-
дженні не було високої частоти).

3 Результати, отримані методом колокацій
Тут ми представляємо результати дослідження - аналіз тексту - в корпусі української 

мови в публіцистичних текстах, що містив колокації до лексем словак, словачка, Сло-
ваччина, словацький. Більше про це з посиланням на джерела [10; 11; 12]. На цьому 
місці наводимо лише остаточні висновки цього дослідження.

У Словаччині питання менталітету поки що не вивчені. З різних підходів до категорії 
психіки ми використовували концепцію російського вченого - психолога А. В. Юревича 
(7:525-526). Він розуміє ментальність як національну ідентичність, яка структурована і 
включає наступні компоненти: (а) колективну пам’ять, (б) соціальні ставлення і відноси-
ни, (в) колективні емоції, (г) національний характер і темперамент, (е) норми, цінності і 
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ідеали, (f) мова, (g) ментальне представлення культури, (h) стиль мислення та соціальне 
сприйняття, (i) моделі поведінки. Мова йде про погляд зсередини, тобто сам на себе. Але 
ми також можемо дивитися ззовні тобто як одна нація дивиться на іншу націю. Якщо ми 
застосуємо такий підхід, то побачимо, що українці помічають Словаччину і словаків пе-
реважно через їхню поведінку, через соціальні ставлення, через їхні відношення до Укра-
їни (або і до Росії) і через спільну історичну пам’ять із Західною Україною і русинами.

Розглянуті нами українські тексти, образ словака і словачки як особистостей, буду-
ються лише дуже спорадично. Якщо їх помічають як окремих осіб, то тільки таких осіб, 
які є офіційними представниками словацької нації: президент Словацької Республіки, 
успішні політичні представники Словацької Республіки в ЄС і успішні спортсмени. 
Ці конкретні словаки є представниками ментальної культури Словаччини і українці їх 
сприймають.

Найпоширеніші схеми словаків сприймаються через їхні соціальні відносини та від-
носини з українцями, причому ставлення українців до словаків відображаються частіше 
гірше, ніж краще як в загальному сприйнятті словаків, так і в конкретному сприйнятті. 
Позитивні образи словаків зустрічаються лише у людей, які представляють Словаччину 
ззовні як професіоналів за кордоном.

Домінуючі особливості словака і словачки не знайдені в текстах, вони не з’явилися в 
них. Словаки - це об’єкти пізнання, від котрих можна навчатися, але по відношенню до 
них українці відчувають велику стриманість, обережність і підвищену увагу.

Стійкі моделі (стереотипи) проявляли себе більше в картині Словаччини як країни, 
ніж в картині її членів - словаків. Для українців Словаччина є країною гідною співпраці, 
налагодження ділових відносин, ведення бізнесу в туризмі, промисловості та енергетиці. 
Словаччина також є джерелом знань про те, як здійснювати реформи (боротьба з коруп-
цією, боротьба з минулим, зміни в законодавстві), вона потенційним партнером в спіль-
ному навчанні в ЄС, а також член «Вішеградської четвірки». 

Таким чином, у загальному сприйнятті Словаччини та словаків, підхід є строго праг-
матичним, дуже мало він, наприклад, позитивним сусідським, чуйним і так далі.

Українці словаків все ще не знають достатньо, вони вчаться їх пізнати, тому їхні від-
носини більш раціональні, ніж емоційні.

4 Висновки
Результати асоціативного експерименту показують, що українці, які живуть у тіс-

ному контакті зі словаками, мають особистий досвід з ними, відзначають словаків і 
словачок насамперед як чоловіків і жінок, сприймаючи їх через їхні душевні якос-
ті (більш часто як добрих та добролюбних), вони здаються їм близькими (вони теж 
слов’яни, тобто брати), українців цікавить професійний, соціальний і національний 
статус словаків.

Стосовно жінок, крім їхніх душевних якостей (також сприймаються більш пози-
тивно) українці собі усвідомлюють фізичну красу словачок, також підкреслюють свої 
близькі особисті відносини з ними (подруга).

Якщо вони дивляться на Словаччину як країну, особливо запримічають її мову 
(слово), а також суспільство, гори Татри, словацькі міста Братиславу і Кошице. 
Оскільки респонденти були студентами, у їхній свідомості закріплений словацький 
університет (місце, де вони можуть навчатися), і кордон зі Словаччиною (сусід). 
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Українці сприймають Словаччину як іншу націю зі своєю ментальністю, але схожою 
на них.

Результати, отримані при дослідженні колокацій у публіцистичних текстах, тобто 
медійному зображенні, здаються іншими.

Образ словака та словачки побудований рідко. Українці знають лише президента 
Словацької Республіки, деяких політичних представників і успішних спортсменів. 
Їхнє ставлення до словаків досить негативне. Вони насторожено ставляться до них, 
обережні і стримані перед ними. У свідомості українців їхні засоби масової інформації 
конструюють стійкі стереотипи про словаків, як про когось, з ким можна професій-
но співпрацювати як у бізнесі, так і в туризмі та енергетиці. Від словаків українці 
можуть навчитися боротися з корупцією, змінювати законодавство, реформувати 
суспільство. Словаччина є потенційним партнером для України як в ЄС, так і у «Ві-
шеградській четвірці» (V4). Отже, відносини України з Словаччиною описуються в 
українських ЗМІ як дуже прагматичні і дуже мало позитивні в сусідстві. Насправді 
обидві країни не знають один одного як сусідів.
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СЛОВАКИ И СЛОВАКИЯ С УКРАИНСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
(РЕЗУЛЬТАТЫ АССОЦИАТИВНОГО ЕКСПЕРИМЕНТА)

Предметом нашего исследования является языковой и культурный образ словаков 
и украинцев в их взаимодействии. Целью исследования является описание словаков и 
Словакии с украинской точки зрения и способствовать познанию украинцами языкового 
и культурного образа словаков и Словакии как страны. Методика исследования, с ко-
торой мы работаем, имеет в лингвистике название ассоциативный эксперимент. Она 
реализуется в виде анкеты, в которой респонденты записывают собственные ассоци-
ации, возникающие на слова-стимулы. Исследование должно дать ответ на вопросы: 
Какие схемы строятся в сознании украинцев о словаках? Какие схемы о словаках и Сло-
вакии показал ассоциативный эксперимент? Какие схемы о словаках и Словакии кон-
струируют украинские публицистические тексты? Выводы исследования базируются 
на данных, полученных двумя методиками (ассоциативного эксперимента и методикой 
коллокации в публицистических украинских текстах) относительно образа словаков 
и Словакии в сознании и поведении украинцев. Исследование должно способствовать 
взаимообогощению знаниями о менталитете двух словянских народов посредством их 
языка и ассоциаций, то есть с точки зрения лингвистики и психолингвистики.

Ключевые слова: словаки, Словакия, языковая картина, культурный образ, ментали-
тет, схема, ассоциативный эксперимент.
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THE SLOVAKS AND SLOVAKIA FROM THE UKRAINIAN PERSPECTIVE
(A RESEARCH VIA ASSOCIATIVE EXPERIMENT)

Our research´s theme is the knowledge of Slovaks and Ukrainians´ linguistic and cultural 
image and their mutual interaction. The aim in this study is to describe the Slovaks and Slovakia 
from Ukrainian perspective and contribute to cognition of the linguistic and cultural image of 
the Slovaks and Slovakia by the Ukrainians. The research method we are working with is in 
linguistics called verbal association method or associative experiment method, respectively. It 
is realized as a questionaire, in which the respondents react by their associations to the cue 
words (stimulus words). The research answers the questions What schemes are constructed 
in the knowledge of the Ukrainians about the Slovaks? What schemes does the associative 
experiment method provide about the Slovaks and Slovakia? What schemes about the Slovaks 
and Slovakia did the collocation method provide in Ukrainian journalistic texts? The research´s 
results are the synthesis of the results acquired by the usage of both linguistic methods and they 
construct via the revealed schemes the image of the Slovaks and Slovakia in the knowledge and 
behaviour of the Ukrainians. The research should contribute to the knowledge of Slovaks and 
Ukrainians´ mentality mutually among both nations via their speech and associations, so from 
the perspective of linguistics and psycholinguistics.

Key words: Slovaks, Slovakia, speech, cultural image, mentality, scheme, associative 
experiment.
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РЕФЛЕКСЫ ДРЕВНЕГО ЯЗЫКА ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН В 
БЕЛОРУССКИХ И УКРАИНСКИХ ПАРЕМИЯХ

В статье рассматривается употребление в белорусских и украинских пословицах и 
поговорках кратких, полных и усечённых прилагательных. Усечённые прилагательные 
являются достаточно характерными для белорусских пословиц и поговорок, а в украин-
ском современном языковом пространстве некоторые формы усечённых прилагательных 
преобладают над полными. 

Ключевые слова: фольклор, паремия, прилагательное, краткая форма, усеченная 
форма, предикат, атрибут. 

В фольклоре белорусов и украинцев сохраняется достаточное количество особен-
ностей восточнославянских говоров XI-XIII веков. За прошедшие столетия белорус-
ский и украинский языки изменились. Звуковые сочетания, грамматические формы 
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и синтаксические конструкции развивались, что выявилось в потере одних языковых 
элементов и возникновении других. При этом древние слова и формы устойчиво со-
храняются в фольклоре. Некоторые языковые процессы в устном народном творчестве 
получили развитие, отличное от литературных языков, на которые влияли различные 
языковые и экстралингвистические факторы. На материале фольклора белорусов и укра-
инцев возможно изучение истории восточнославянских языков. В этом отношении инте-
рес представляют белорусские и украинские пословицы и поговорки [6]. Народные из-
речения активно исследовались филологами в разных аспектах [1; 4; 5; 7]. Однако в вос-
точнославянской паремийной сокровищнице множество тем ещё ожидает исследования. 

Цель данной статьи – изучение рефлексов истории восточнославянских 
прилагательных в белорусских и украинских паремиях.

В пословицах и поговорках белорусов и украинцев используются формы 
прилагательных, представляющие разные исторические периоды развития грамматичес-
ких форм.

Историческая грамматика восточнославянских языков свидетельствует, что бо-
лее древние – краткие прилагательные. Они склонялись, как имена существительные, 
поэтому называются именные. Изначально краткие прилагательные выступали и в атри-
бутивной синтаксической функции, и в качестве предиката. Полные прилагательные об-
разовались на базе кратких с помощью указательных местоимений и, «, ѥ, исходя из чего 
полные формы называются местоименные. Такие прилагательные исполняли атрибутив-
ную функцию, в то время как краткие формы сохраняли предикативность. В некоторых 
формах полные прилагательные переживали утрату интервокального [*j] и последую-
щее слияние гласных, благодаря чему восточнославянские языки получили усеченные, 
или стяжённые, прилагательные, функционирующие в формах именительного и вини-
тельного падежей женского и среднего рода.

Для восточнославянских говоров, ставших основой белорусского языка, краткие 
формы становились всё более несвойственными, и в современном белорусском языке 
функционируют единичные краткие прилагательные (рад, павінен), проявляющие тен-
денцию к вытеснению полными вариантами (рады, павінны). Белорусские паремии со-
храняют эти прилагательные в краткой форме: Раз вінен – аддаць павінен [3: 133]. 

Белорусские пословицы и поговорки как сохранившиеся с давних времён произведе-
ния фольклора довольно часто содержат в своем составе краткие прилагательные в фор-
ме мужского рода в функции предиката: Бой красен мужнасцю, а прыяцель дружнасцю 
[3: 12]; Гаварыў бы каток, ды язык караток [3: 139]; Добрым словам сыт не будзеш [3: 
176].

В форме множественного числа краткие прилагательные фиксируются в атрибутив-
ной функции: Салодкі панскія рэчы, ды слухаць некалі [3: 32]. 

Прилагательные женского и среднего рода в белорусских устойчивых выражениях 
преобладают в усеченной форме. Во многих паремиях усеченные формы сохраня-
ют атрибутивную функцию: Воўча натура да лесу цягне [3: 21]; Ракрутова жана - не 
салдатка, а ўдава [3: 91]; Карчмарова вока праз лахманы грыўку ўбачыць [3: 25]. В 
предикативной функции усечённые прилагательные сложно дифференцировать с крат-
кими формами: Як капуста тлуста, то і ў жываце не пуста [3: 60]; Маці датуль была 
міла, пакуль пялюшкі мыла [3: 86]; Хата рагата: работы ў ёй багата [3: 111]; Птушка 
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рада вясне, а дзіця – мацеры [3: 91]; У каго ёсць матка, у таго галоўка гладка [3: 121]. В 
белорусских паремиях фиксируются и подобные формы причастий: І дзеўка не плецена, 
і хата не мецена [3: 128].

В восточнославянских говорах, на основе которых сформировался украинский язык, 
стяжённые формы прилагательных являются количественно преобладающими и употре-
бляются в атрибутивной функции, что отражают украинские пословицы и поговорки: 
Краще погана дорога, ніж поганий супутник; Густа каша дітей не розгонить; Гостре 
словечко коле сердечко [2].

В украинских паремиях стяжённые прилагательные представлены в форме женского 
и среднего рода именительного и винительного падежей в атрибутивной функции: Тиха 
вода греблю рве; Гречана каша сама себе хвалить; Гарна година, та ні з ким полаятись; 
На хорошу квітку і бджола летить; Гарне життя: як собаці на прив’язі [2]. Пословицы 
и поговорки демонстрируют и предикативное употребление прилагательных: Єва та й 
та грішна, а про нас і балакать нічого; Гни дерево, поки молоде, учи дітей, поки малі! 
[2]

В форме множественного числа украинские паремии сохраняют краткие адъективы: 
За солодкі ночі гіркі дні приходять [2]

Украинские изречения представляют усечённые компаративные формы 
прилагательных: как предикаты (Дружба дорожча за золото [2]), так и атрибуты 
(Найбільше багатство – здоров’я [2]).

Адъективы мужского рода именительного падежа единственного числа в украинских 
народных выражениях представлены в полной форме: Гіркий тому вік, кому треба лік; 
Глухий, як тетеря; Добрий початок – половина діла; Нащо ліпший клад, коли в дітях 
лад [2]. Изредка полные прилагательные встречаются в украинских поговорках в форме 
женского рода при господствующей усечённой форме: Нова мітла гарно заміта; Одна 
розумна голова добре, а дві ще краще! Полохлива ворона і куща боїться [2].

Белорусские и украинские пословицы и поговорки выявляют частотность некоторых 
прилагательных. Замечена популярность краткой формы вялік в белорусских паремиях: 
Вялік панок, ды мал дварок [3: 139]; Вялік сабачы язык, ды траплом празвалі [3: 139]; 
Мароз не вялік, а стаяць не вяліць [3: 223]; Свет вялік, а сіраце дзецца недзе [3: 120]. 
В украинских выражениях частые усечённые формы добра (добре): Добра штука оті 
вівці: і кожух, і свита, і губа сита!; Добра кума, та розуму нема; Добре діло – правду 
говорити сміло; Добре слово краще за цукор і мед [2].

Приведённый языковой материал свидетельствует о разнообразии адъективных форм 
в белорусских и украинских пословицах и поговорках. Краткие формы исторически яв-
ляются более ранними, чем полные, и сохраняются в народных изречениях со времен об-
щевосточнославянского языкового единства. В белорусских паремиях встречаются крат-
кие адъективы мужского рода в функции предиката. Развитие языков привело к распро-
странению в народных паремиях усечённых, или стяжённых, прилагательных, которые 
употребляются в формах женского и среднего родов и сохраняются в паремиях как отра-
жение определённых языковых исторических процессов. Усечённые прилагательные 
являются достаточно характерными для белорусских пословиц и поговорок, а в украин-
ском современном языковом пространстве некоторые формы усечённых прилагательные 
преобладают над полными. 
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РЕФЛЕКСИ СТАРОДАВНЬОЇ МОВИ СХІДНИХ СЛОВ’ЯН В БІЛОРУСЬКИХ 
ТА УКРАЇНСЬКИХ ПАРЕМІЯХ

У статті розглядається вживання в білоруських і українських прислів’ях і приказках 
коротких, повних і усічених прикметників. Усічені прикметники є досить характерними 
для білоруських прислів’їв і приказок, а в українській мовній культурі деякі форми усіче-
них прикметників переважають над повними.
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REFLEXES OF THE ANCIENT LANGUAGE OF EASTERN SLAVS IN THE 
BELORUSSIAN AND UKRAINIAN PROVERBS

The article examines the use of short, complete and truncated adjectives in Belorussian and 
Ukrainian proverbs and sayings. Truncated adjectives are quite characteristic for Belorussian 
proverbs and sayings. In the Ukrainian modern language space some forms of truncated adjec-
tives are prevail over the full adjectives.
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МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ БРАГИНСКОГО 
РАЙОНА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье рассмотрены былички, сюжеты которых связаны с такими персонажами 
низшей мифологии, как водяной, домовой, русалка, хлевник, ведьма. Опираясь на полевой 
экспедиционный материал, который сохраняется в архиве научно-учебной фольклорной 
лаборатории ГГУ имени Ф.Скорины, характеризуется каждый из персонажей, исходя 
из народных верований, связанных с их местонахождением, внешним видом, функцио-
нальностью, способами защиты от их сверхъестественного воздействия.

Ключевые слова: мифологические представления, народные верования, поверье, 
быличка, персонажи низшей мифологии, водяной, домовой, русалка, хлевник, ведьма. 

В отличие от персонажей высшего мифологического уровня образы низшей мифоло-
гии и связанные с ними народные верования устойчиво сохраняются в народной памяти 
и сегодня. «Во времена же язычества низшие мифологические существа, согласно мне-
нию исследователей, были гораздо ближе к человеку, чем высшие божества. Домашние 
и родовые духи, хозяева природных пространств активно вмешивались в жизнь чело-
века, постоянно находясь в диалогических отношениях с миром людей. Поэтому в пе-
риод становления христианства верования в низших духов продолжали существовать 
по-прежнему, тогда как поклонение высшим богам, представления о которых довольно 
быстро выветрились из народного сознания, уступило место христианской вере в Бога» 
[1: 309 – 310]. Из всех регионов Беларуси особенно широко представлены сведения по 
персонажам низшей мифологии на территории Гомельской области. 

Объектом данного исследования являются фольклорно-мифологические материалы, 
записанные в сёлах Брагинского района Гомельской области. Обратим внимание на фак-
тические материалы, в которых рассказывается о покровителе дома и хозяйственных по-
строек – домовом. Как справедливо отметила Е.Е. Левкиевская, «жители русских, бело-
русских и восточно-украинских деревень до сих пор верят в то, что каждый дом и каждая 
семья имеет домашнего духа – домового – хозяина и покровителя, который обеспечивает 
нормальную жизнь семьи, здоровье людей и плодовитость животных» [2: 276]. В разных 
вариантах местных быличек о домовом утверждается, что этот дух живёт в каждом доме: 
«Ва ўсіх дамах дамавік, у каждага свой» (записано в д. Микуличи от Смальцер Ольги 
Ильиничны, 1947 г.р.); «У меня жывець дамавы, я с нім інагда разгаваріваю, асобенна 
ноччу» (записано в д. Старая Иолча от Прусенок Анны Алексеевны, 1944 г.р.); «Дамавік 
жыве ў кожнай хаце. Ён робіць людзям усё толькі добрае» (записано в д. Стежарное от 
Савенок Валентины Николаевны, 1942 г.р.). Что касается внешнего вида домового, то, по 
представлениям жителей, этот персонаж имел антропоморфный облик. 

Одни информанты характеризовали его как человека маленького роста, другие пред-
полагали, что это существо может быть высоким («Выхожу я з магазіна на свой гарод, 
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а радам хату знасілі, і бачу: з той хаты выбягаў маленечкі чалавечак, гэта дамавой быў» 
(записано в г.п. Комарин от Гавриленко Марии Ивановны, 1937 г.р.)); «Я яго і саўсім 
малюсенькім прадстаўляю, і як дзядзька высокі такі, ну, усякім» (записано в д. Малейки 
от Зелец Анны Григорьевны, 1937 г.р.)). 

В сюжетах отдельных быличек, записанных в сёлах Брагинского района, встречается 
мотив метаморфозы этого существа. В д. Красная Нива домового представляли в образе 
ужа: «Занёс гэту жабу і іду ў хату, а там вуж із-пад дзівана. Вуж – гэта, наверна, быў 
дамавік» (записано от Сапоненко Владимира Васильевича, 1939 г.р.). 

Как свидетельствуют фактические материалы, относились к домовому с почтением, 
старались его задобрить. Например, нужно было для него оставить какое-нибудь 
угощение: «У дальні вугал нада ставіць чарку і што-небудзь сладкае. Еслі хочаш, штобы 
дома всё харашо было, угашчаць дамавіка трэба» (записано в д. Кривча от Огородник Зои 
Николаевны, 1949 г.р.). Бытовало поверье, что как будут относиться хозяева к домовому, 
так и он, в зависимости от этого, будет действовать: «Як ужэ хазяева абрашчаліся к яму, так 
ён і з імі будзе. Дзесятага феўраля канфеты лажылі на акно, яблакі лажылі і не астаўлялі 
на стале нажа, а ета ўжэ яму лажылі на стале, дзе іконы. Нажэй не астаўляюць» [3: 186]. 

Домовой, исходя из фактических материалов, опекает не только дом, но и 
хозяйственные постройки тоже. Быличек, которые иллюстрируют данный факт, 
достаточное количество. В этом плане нельзя не согласиться с выводом исследователя 
Е.Е. Левкиевской, наблюдения которой основываются на объёмном фактическом 
материале, записанном в разных регионах проживания восточных славян: «По мере про-
движения на юго-запад образ домового меняется. … во многих областях вместо одно-
го мифологического образа существуют два: домовой, который опекает только дом, и 
дворовой (у белорусов – хлевник), в ведении которого находятся двор и скот» [2: 278]. 
В качестве подтверждения данного тезиса обратимся к содержанию местных быличек, 
в которых имеет место мотив изменения доброго отношения домового-хлевника к 
животным, масть которых его не устраивала: «Дамавікі жывуць ні толькі ў хаці, але і ў 
хляве. … Уранні, калі дзед прыходзіў на канюшню, ва ўсіх коней былі заплецяны касічкі. 
Етыя коні былі павернуты да кармушак, яны паядалі ўвесь корм, які клаў дзед нанач. 
А ў аднаго каня не было заплецяных касічак, ён быў увесь у пені і стаяў адвернуты ад 
кармушкі. … Адна з жанчын пасаветавала яму схавацца ноччу ў канюшні і паглядзець, 
што ж такое робіцца з канём. Дзед паслухаў жанчыну. У дзвянаццаць часоў ночы ён 
убачыў маленькага старычка з барадой. Барадаты старычок падыходзіў да кожнага каня, 
гладзіў яго, заплятаў касічкі, а етага ганяў па канюшні кнутом і гаварыў: «Як я цябе 
ненавіжу, як я не люблю ету масць» (д. Пучин) [3: 187].

Если говорить о функциональности домового, то важно подчеркнуть амбивалентный 
характер его действий, которые могут быть и вредоносными, и положительными. Чтобы 
защититься от его сверхъестественного воздействия, как отметили информанты, нужно 
было использовать освящённый в церкви мак: «На Акцябрскую раз суседка стукаціць у 
дзверы: «Маня, адчыні!» Было ўжэ часоў 10, а мо і болей. Яна зашла, сядзім, гаворым. Тут 
чуеш, у карыдорчыку штось шам-шам. Яна і кажа: «Ой, Маша, я баюся, у цябе пужайла 
ў хаце». А тады штось як трэсне, усё роўна як хтось палку на калене паламаў. Мы як 
спужаліся і да яе пабеглі. Свет не тушылі і пашлі. А тады людзі далі маку святога і болей 
не было» [3: 188]. По народным представлениям, чтобы не допустить зла со стороны 
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этого существа, нужно ему своевременно оставлять что-нибудь из еды: «У какой-та 
дзень, штоб ён не быў злым, яго нада падкарміць» (записано в д. Селец от Терещенко 
Анны Васильевны, 1929 г.р.). 

Заметим, что записаны в сёлах Брагинского района только единичные тексты быличек 
о хлевнике. С целью защиты от его вредоносного воздействия нужно было разложить в 
сарае деревянные кресты: «Цераз мяне штосьці перапрыгнула маленькае. Тады ўвесь 
хлявец закалаціўся. … Бацька падзелаў дзяравянныя хрэсцікі, параскладваў па ўсяму 
хляву. Боляй хлеўнік у хлеў не пайшоў» (записано в д. Береснёвка от Гуляевой Гарпины 
Петровны, 1920 г.р.).

Заслуживают внимания былички о водяном, которого представляли в облике существа, 
соединяющего во внешнем виде как антропоморфные, так и зооморфные черты: «Ва-
дзянік – злы дух, які сядзіць на дне рэк, сажалак, балот. Выступае ў вобразе мужчыны 
з рысамі жывёлы. Замест рук у яго лапы, з вялікай барадой зялёнага колеру і доўгімі 
вусамі» (записано в г.п. Брагин от Яцко Натальи Петровны, 1944 г.р.). Функциональность 
этого персонажа сводилась к вредоносным действиям, связанным в основном с 
потоплением людей: «Калі чалавек тапіўся ў мелкім месцы, то асабліва верылі, што 
гэта справа вадзяніка. Ён яшчэ стараўся зацягваць людзей на глыбіню» (записано в д. 
Михновка от Данченко Василины Тихоновны, 1944 г.р.). По воспоминаниям жителей 
дд. Заречье, Стежарное, водяного называли «вадзяной вул (вол)»: «Быў вадзяной вул. Во 
такі здаровы, чорны. … У вула шыя – во! Во як была ў Юлі сабачка, точна во такая во 
была, толькі ён чорны. Доўгая шыя. Морда, як у сабакі» (записано от Карпенко Юлии 
Адамовны, 1925 г.р.); «Водзяной вул – это пціца такая. Она так ухкает, я не знаю, как 
её по-народнаму называют, а мы называем «водзяной вул» (записано в г.п. Комарин от 
Шевченко Аллы Николаевны, 1929 г.р., проживавшей ранее в д. Стежарное).

Наиболее распространены в мифологической традиции Брагинского района сведения 
о ведьме, которая обладала способностями превращаться в разные существа и предметы: 
«Ведьма может превращаться в любое существо и в любой предмет, но охотнее всего 
оборачивается кошкой, собакой, свиньёй, зайцем, большой жабой, из птиц – вороной, 
совой или сорокой» [2: 360]. В местных быличках ведьма появлялась в виде бочки, сви-
ньи, жабы: «Беглі яны, мінулі гэту вуліцу, а тады выскачыла за імі бочка і за імі коціцца. 
… Дабеглі да гэтага краста, і бочка кудысьці дзелася. Эта была ведзьма» (записано в 
д. Заречье от Иотченко Марии Константиновны, 1935 г.р.); «Казаў бацька (ён памёр), 
яму было 80 гадоў. Былі гумна, у іх малацілі і сушылі зярно. … Іначай варота замкнуў, 
а па гумне свіння ходзіць і рохкая. Упаў ён, злякаўся. Пачаў маліцца, чытаў васкрэсную 
малітву. Свіння над жаралом пастаяла і пашла. А вышла, аказалася ня свіння, а жанчына» 
(записано в д. Береснёвка от Гуляевой Гарпины Петровны, 1920 г.р.); «Я вышла на 
гарод працаваць. Працую, і жаба вялікая сядзіць перада мною. Я за яе ўзяла капачкаю 
і адкінула. Тут ня ўправілася, і гэта туды-сюды зноў сядзіць перада мною, ды такая 
лупатая. Аказваецца, што ведзьма гэта» (записано в д. Рыжков от Барановой Валентины 
Степановны, 1941 г.р.).

 Поверья о русалках отражают особенности поэтического мировоззрения белорусов. 
Исходя из народных верований, русалки – это «маладыя і красівыя дзеўкі з доўгімі касамі, 
з хвастом з жывата» [3: 190]. Генезис русалок в вариантах быличек связан с мотивом их 
происхождения от девушек-утопленниц, например: «Гаварылі, што русалкамі станавіліся 
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маладыя дзеўкі, якія тапіліся, а таксама і тыя, якія памерлі і не былі замужам» [3: 190]. Осно-
вная функция этого персонажа низшей мифологии, как следует из фактических материалов, 
содействовать урожайности зерновых культур: «Яны памагалі ўраджаю жыта» [3: 190].

Таким образом, представленные в статье материалы демонстрируют местные особенности 
народных верований жителей Брагинского района, что обогащает традиционную культуру 
белорусов, свидетельствует о несомненном интересе самих носителей к таинственному 
миру сверъестественных существ низшего мифологического уровня. 
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родних вірувань, пов’язаних з їх місцезнаходженням, зовнішнім виглядом, функціональ-
ністю, способами захисту від їх надприродного впливу.
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The article deals with the beliefs, the contents of which are associated with such characters 
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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 clas-
sifi cations of neologisms by way of creation; the notion “phonological neologism” is speci-
fi ed; the productivity of the formation of new words according to the phonological method 
was found.

Keywords: neology, phonological neologisms, lexical unit, sound imitation.

Formulation of the problem. Language development is largely due to word creative de-
velopment of the system – the formation of new structural word patterns of words, modi-
fi cation 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 fl ow 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 phenom-
ena, 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 in-
ternal mechanism and structure [10, 198]. The society is socially and technologically chang-
ing 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, show-
ing 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. 
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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, off er their own classifi cation 
schemes of neologisms - words or compounds used in a language in a certain period to designate 
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 diff erent 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 insignifi cant 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 classifi cation 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 confi rms the dynamism of the language. This process 
is also called «a change in lexical paradigms» [5, 87], which, according to the linguistic-
pedagogical 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 fi xed 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 diff erent 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 
fi xed 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 
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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 fi xed in the language, and their use was 
understandable to everyone. Until recently, expressions such as «infl ection with an electronic 
virus», «a woopy receiving a golden goodbye», were unclear phrases, but now the speakers 
have no diffi  culty interpreting their meaning.

O.O. Selivanov in the terminology encyclopedia «Modern Linguistics» provides quite a 
complete and bulky defi nition 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 fi xed 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 diff erent 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 
affi  x, 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 
classifi cation of neologisms by linguists. One of the most famous is the classifi cation 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 defi ned as units formed from separate sounds, 
by their original confi guration [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 «artifi cial» 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 + fl ower = sunfl ower; police + man = policeman; boy + 
friend = boyfriend On the basis of the two existing words are united and give a new meaning.
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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 soccer 
(warehouses are often used by schoolchildren to cheer the players). Word to zap - shoot, hit the 
teeth (in the direct and fi gurative 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 unoffi  cial name of the 
keyboard of the typewriter, formed from the fi rst 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 
fl ap, 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 
!, fl ip mode !, oh my goshness !, shnikies! (diff erent 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 infl uenced 
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 fi ght 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 
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concept) have relatively recently started to be used in English and are phonological 
neologisms formed from the sounds that a person issues, being infl uenced 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 fi ght 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].

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 diff erent age or social group, etc.
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гический неологизм”; проанализированы классификации неологизмов по способу их об-
разования; выявлена продуктивность фонологического способа образования новых слов.
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РОЗВИТОК ЕМОТИВНОГО ЗНАЧЕННЯ У ПОХІДНИХ ПСЛ. *ŽALЬ У 
ПОЛЬСЬКІЙ, РОСІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Статтю присвячено дослідженню семантичної еволюції емотивних континуантів 
псл. *žalь у польській, російській та українській мовах. Результати аналізу дозволяють 
стверджувати, що протягом історичного періоду більшість назв змінювали свою семан-
тику, деякі з них вийшли з ужитку.

Ключові слова: семантична еволюція, значення, дефініція, континуант.

Використання етимологічних даних у семантичному описі мовних одиниць робить 
його повнішим і інформативнішим. Однак ідеться не лише про встановлення первісної 
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форми і первісного значення слова. Як пише український мовознавець П. О. Селігей, ети-
мологічні розвідки повинні обов’язково містити відомості про внутрішню форму слова 
та про послідовність семантичних змін, яких слово зазнало протягом дальшого періоду 
свого розвитку1. Метою нашої статті є порівняльний аналіз семантичної еволюції конти-
нуантів псл. *žalь з емотивним значенням у польській, російській та українській мовах.

За даними етимологічних словників, псл. *žalь < *gēl- ‘страждання’, ‘біль’, ‘жаль’ 
зводиться до іє. *gu̯el- ‘колоти’, ‘жалити’, ‘біль’, ‘страждання’, ‘смерть’ [Черных, I, 291; 
Boryś, 751]. Як зазначає П. О. Селігей, псл. *žalь «первісно означало лише фізичне ушко-
дження, болісний вплив на тіло – тобто те, що може викликати неприємні відчуття. По-
тім відбулася ситуативна або часова метонімія, і *žalь стало позначати вже страждання 
від цього ушкодження. Невдовзі значення розширилося далі, і словом жаль стали на-
зивати смуток і страждання взагалі, не обов’язково від фізичного болю»2. Через обме-
жений об’єм статті ми зосередимо увагу лише на дієслівних та іменникових лексемах: 
п. żałować, użalać się, żałość, żal, pożałowanie, użalenie się; рос. жалеть, сожалеть, жа-
лость, сожаление; укр. жаліти, жалість, жалощі, жаль. Більшість цих назв у порів-
нюваних мовах є полісемантичними, тому у своєму дослідженні ми розглянемо емотивні 
значення, пов’язані з емоціями групи «Співчуття», і спробуємо порівняти, як відбувався 
їх розвиток. 

Згідно з даними історичних словників, у польських безпрефіксних дієсловах зна-
чення ‘жаліти, співчувати’ фіксується як перше або друге, пор.: żałować (się) «1) współ-
czuć komuś, litować się nad kimś, użalać się nad kimś, opłakiwać kogoś» [SS, XI, 551–553], 
żałować «2) dzielić smutek z czyjej szkody; litować się, mieć litość», żałować się «1) litować 
się, użalać się», żalić się «1) litować się, zmiłować się» [Linde, VI, 805–810], żałować się «1) 
litować się, użalać się», żalić się «1) litować się, miec politowanie» [SJP-Wil, II, 2264–2265], 
żałować «2) użalać się, żalić się, boleć, litować się, współczuć», żalić się «1) bolec, litować 
się» [SJP-War, VIII, 687–690]. У сучасній польській мові значення ‘співчувати’ у полісе-
мантичному дієслові żałować відійшло на задній план, тлумачні словники фіксують його 
на третьому місці, а в дієслові żalić się – взагалі не виділяють. 

Польські префіксальні дієслівні континуанти псл. *žalь в історичних словниках реє-
струються як моносеманти зі значенням ‘співчувати’ або як полісеманти, у словникових 
дефініціях яких це значення виступає на першому або на другому місці, пор.: pożałować 
(się) «1) współczuć, litować się nad kimś» [SS, VI, 554], użalić się «okazać współczucie, 
wzruszyć się czyjąś niedolą, zlitować się» [SS, IX, 502], rozżalić się, rozżałować się «zlito-
wać się» [Linde, V, 156], użalić się, użałować się «zlitować się» [Linde, VI, 197], pożalić się 
«2) litość mieć, ulitować się, zmiłować się», pożałować «1) mieć litość, okazać politowanie, 
zlitować się» [SJP-Wil, II, 1180], rozżalić się «począć wywierać żale, ubolewać», rozżało-
wać się «użalić się, ulitować się» [SJP-Wil, II, 1414], użalić się, użałować się «ulitować się, 
zlitować się» [SJP-Wil, II, 1799], pożałować «1) uczuć żal z czyjego powodu, użalić się, uli-
tować się, zmiłować się; 2) okazać współczucie, wynagrodzić żal pieszczotą, użalić się, dać 
potuchę, utulić w żalu» [SJP-War, IV, 924]; rozżałować się «1) pożalić się, użalić się, ulitować 
się» [SJP-War, V, 737], użalić się, użałować się «2) ulitować się, zlitować się, zmiłować się, 
1 Селігей П. О. Внутрішня форма назв емоцій в українській мові: Автореф. дис… канд. філол. 
наук: 10.02.01.– К., 2001.– С. 10.
2 Там же. – С. 9.
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pożałować» [SJP-War, V, 429], spółżałować «żałować wespół, dzielić czyj żal» [SJP-War, VI, 
341]. За даними історичних словників, до початку ХХ ст. дієслово użalić się фіксувалося 
як моносемант, а pożałować – як полісемант з першим значенням ‘жаліти, співчувати’. У 
сучасних тлумачних словниках польської мови дієслова pożałować, użalić się фіксуються 
як полісеманти з другим значенням ‘жаліти, співчувати’, у дієсловах pożalić się, rozżalić 
się це значення вже не виділяється, а лексеми rozżałować się, pożałować się, spółżałować у 
сучасній мові вийшли з ужитку.

У польських безпрефіксних іменникових лексемах żal, żałość, żałota значення ‘спів-
чуття’ не виділялося як основне у словниках до початку XX ст., пор.: żałość «3) współczu-
cie, miłosierdzie, misericordia» [SS, XI, 549–551], żal «4) użalenie, litość, politowanie» [Lin-
de, VI, 796–797], żałota, żałość «uczucie żalu» [Linde, VI, 808–809], żal «4) użalenie, litość, 
politowanie», żałość, żałota «2) żal» [SJP-Wil, II, 2264–2265], żal «4) użalenie, politowanie, 
litość», żałość «uczucie żalu, smętna rzewność» [SJP-War, VIII, 687]. У сучасних словниках 
польської мови у лексемі żal значення ‘почуття суму з приводу чийогось страждання’ 
виділяється лише як один з компонентів першого значення, пор.: «1) uczucie smutku z 
powodu utraty kogoś, czegoś, z powodu doznanego zawodu, czyjegoś cierpienia itp.» [USJP], 
іменник żałość тлумачиться як «przejmujący smutek, żal» [USJP]. 

Польські префіксальні іменникові утворення фіксуються в історичних словниках 
переважно як моносеманти або полісеманти з основним значеннями ‘співчуття’, пор.: 
pożalenie «litość» [Linde, IV, 439], użalenie «litość» [Linde, VI, 197], pożalenie «użalenie, 
politowanie, litość», pożałowanie «1) litość, politowanie; 2) wynurzenie żałości, ubolewanie» 
[SJP-Wil, II, 1180], rozżałowanie się «użalenie się, ulitowanie się» [SJP-Wil, II, 1414], użale-
nie się «litość, politowanie, pożałowanie» [SJP-Wil, II, 1799], rozżalenie się, rozżałowanie się 
«użalenie się, ulitowanie się» [SJP-War, V, 737], użalenie, użalenie się, użaleństwo «1) litość, 
politowanie, pożałowanie, współczucie, ubolewanie, kondolencja» [SJP-War, V, 429], spół-
użalenie, współużalenie «spółczucie» [SJP-War, VI, 339]. У сучасних словниках іменники 
pożałowanie, użalenie się фіксуються як полісемантичні, у яких значення ‘співчуття’ не 
є основним, іменник rozżalenie має значення «żal, smutek, rozgoryczenie» [USJP], інші 
лексеми не фіксуються.

У російській мові значно менше похідних псл. *žalь на позначення емоцій групи 
«Співчуття». Дієслівні континуанти псл. *žalь у російських історичних словниках пред-
ставлені переважно як полісеманти з першим значенням ‘співчувати’, пор.: жаловати 
«1) жалеть, испытывать сострадание» [СДЯ XІ–XIV, III, 230–231], жалѣти «1) жалеть 
кого-либо, беречь, заботиться о сохранении чего-либо», жаловати «2) проявлять жа-
лость, сострадание; жалеть, беречь» [СлРЯ XI–XVII, V, 70–73], жалѣть «1) чувствовать 
жалость, сострадание» [СлРЯ XVIIІ, VII, 91], жаловати «1) жалеть», жалити «2) жа-
леть» [Срезн., I, 841–843], съжалитися «1) жалеть, пожалеть» [Срезн., III, 705–706], жа-
леть «1) скорбить, сожалеть, болеть сердцем, сокрушаться, печалиться» [Даль, I, 525]. 
У сучасній російській мові функціонує полісемант жалеть зі значенням ‘співчувати’ на 
першому місці: «1) чувствовать жалость, сострадание к кому-нибудь» [ССРЛЯ, IV, 14], 
моносемант сжалиться «почувствовать, проявить жалость, сострадание по отношению 
к кому-либо» [ССРЛЯ, XIII, 741] та полісемант сожалеть з неосновним значенням ‘спів-
чувати’: «2) устар. испытывать, выражать сожаление (во 2-м знач.); жалеть» [ССРЛЯ, 
XIV, 144], який у СЦСРЯ та словнику В. Даля подається як моносемант, пор.: сожалѣть 
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«печалиться о какой-либо потере или о чьем-либо несчастии, огорчаться» [СЦСРЯ, IV, 
167], сожалѣть «жалеть; скорбеть, грустить или печалиться, но в меньшей мере» [Даль, 
IV, 260].

Прослідкуємо розвиток емотивного значення ‘співчуття’ в російських іменникових 
назвах: жалость «2) сострадание» [СДЯ XІ–XIV, III, 232], жалость «3) сострадание» 
[СлРЯ XI–XVII, V, 74], жалость, жаль1 «1) сострадание, сожаление» [СлРЯ XVIIІ, 
VII, 94], сожелание «сочувствие, сострадание» [СлРЯ XI–XVII, XXVI, 99], жалощи 
«жалость, горе» [Срезн., I, 845], жалость «1) чувствование прискорбия при несчастии 
другого, сострадание» [СЦСРЯ, I, 398], сожалѣніе «печаль, чувствуемая при несчастии 
другого или при собственном лишении» [СЦСРЯ, IV, 167], жаль, жалость, жальба «1) 
сострадание, соболезнование, сочувствие при чужой беде; печаль, грусть, скорбь, со-
крушение» [Даль, I, 525], сожалѣніе «грусть, печаль, жаль» [Даль, IV, 260], жалость 
«1) сострадание, сочувствие» [ССРЛЯ, IV, 25], сожаление «2) жалость, сострадание, со-
чувствие» [ССРЛЯ, XIV, 143]. Як свідчить словниковий матеріал, початково неосновне 
значення ‘співчуття’ у полісемантичній лексемі жалость поступово виступає на перший 
план, а іменник сожаление з моносеманта перетворюється на полісемант з неосновним 
значенням ‘співчуття’, іменники жалощи, жаль у сучасній російській мові не функціо-
нують. Цікаво відмітити, що в словнику І. І. Срезневського іменник жалость подаєть-
ся з емотивним значенням ‘ревнощі’ і в «Словнику російської мови XI–початку XVII 
ст.» у семантичній структурі лексеми жалость також виділяється значення ‘ревнощі, 
заздрість’ після значення ‘співчуття’, пор.: жалость «1) ревность» [Срезн., I, 844], жа-
лость «3) сострадание; 5) ревность, зависть» [СлРЯ XI–XVII, V, 74]. 

Матеріали українських історичних словників показують, що в семантичній палітрі 
українських дієслівних похідних псл. *žalь значення ‘співчувати’ було основним або ви-
ступало на другому місці, пор.: жаловати1 «2) співчувати» [ССУМ XIV–XV, I, 353], жа-
ловати1, жаловать «2) мати жаль, жаліти, співчувати; оплакувати; жалувати», жалѣти 
«відчувати жаль, співчуття» [СУМ XVI–XVII, IX, 120, 127], жаловати «мати жаль, ми-
лувати, берегти», жалѣти «1) мати жаль, горе, смуток» [Тимченко, II, 901–906], жалі-
ти «1) жалеть, сожалеть», жалувати «2) жалеть, сострадание чувствовать» [Грінч., I, 
472–474]. У сучасній українській мові функціонують багатозначне дієслово жаліти з 
основним значенням ‘співчувати’ «1) відчувати жалість, співчуття до кого-небудь», по-
лісемант жалувати, у якому сема ‘співчувати’ виступає як компонент третього значен-
ня: «3) уболівати за чимось, за щось; жалкувати; висловлювати співчуття кому-небудь, 
співчувати комусь» [СУМ, II, 504–506], та стилістично маркований моносемант зжали-
тися «розм. виявити жаль, співчуття до кого-небудь, зглянутися на когось» [СУМ, III, 
563].

У семантиці українських іменникових назв з псл. основою *žalь, так само як і дієс-
лівних, у минулих століттях значення ‘співчуття’ було основним або виступало на друго-
му місці, пор.: жалость «горе, жаль, смуток» [ССУМ XIV–XV, I, 355], жалованє1, жало-
ваньє «1) жаль, співчуття, смуток», жалость, жалусть «2) співчуття, милосердя», жаль 
«2) співчуття, милосердя» [СУМ XVI–XVII, IX, 119–126], жалость «2) жаль, смуток, 
горе», жаль «1) смуток, горе, скорбота», жалощи «туга, смуток, жаль», жалѣнье «жаль, 
смуток» [Тимченко, II, 904–906], жалість, жалость, жалощі «жаль, болісне почуття 
глибокого розчарування, змішане з почуттям докоряння комусь чи чомусь, або й самій 
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долі, як причині жалю», жаль «1) співчуття» [Огієнко, II, 32], жалість «1) сострада-
ние, жалость», жалнощі, жалощі, жальнощі «2) соболезнование, сожаление», жаль1 «2) 
жалость, сострадание, сожаление», жаління «1) сожаление, соболезнование» [Грінч., I, 
472–474]. У сучасній українській мові значення ‘співчуття’ у іменнику жалість виступає 
на першому місці, у жалощі та жаль – на другому [СУМ, II, 504–507].

Отже, результати дослідження дозоляють стверджувати, що континуанти псл. *žalь з 
емотивним значенням у польській, російській та українській мовах протягом історично-
го періоду змінювали свою семантику. У деяких назвах значення з основного відходило 
на задній план, у деяких навпаки – з неосновного висувалося на перше місце. Багато 
емотивних похідних псл. *žalь поступово виходило з ужитку.
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Статья посвящена исследованию семантической эволюции эмотивных континуан-
тов псл. *žalь в польском, русском и украинском языках. Результаты анализа позволяют 
утверждать, что в течение исторического периода большинство названий меняли свою 
семантику, некоторые из них вышли из употребления.
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DEVELOPMENT OF EMOTIVE MEANING IN DERIVATIVES OF THE 
COMMON SLAVIC ROOT *ŽAL IN POLISH, RUSSIAN AND UKRAINIAN 

LANGUAGES
The article is devoted to the study of the semantic evolution of the emotive continuants of 

the common Slavic root *žal in Polish, Russian and Ukrainian languages. Results of the analy-
sis suggest that during the historical period most of the names changed their semantics, some 
of them went out of use.
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СТАТИСТИЧНИЙ РОЗПОДІЛ ДІЄСЛІВ У ТРЬОХ ПІДМОВАХ НАУКОВОГО 
СТИЛЮ

У статті йдеться про функціонування англійських дієслів з метою визначення їх за-
кономірностей у журнальних наукових статтях. Закономірності встановлено завдяки 
статистичному аналізу дієслівної вибірки досліджуваних підмов. Темп приросту нових 
дієслів відрізняється у різних підмовах наукових статей одного профілю.

Ключові слова: статистичний розподіл, темп приросту, частота, науковий стиль, 
підмова.

У роботі проведено аналіз квантитативних характеристик англійських дієслів та 
встановлено їх розподіл у наукових статтях гуманітарного спрямування. Для повного до-
слідження будь-якої одиниці мови чи групи одиниць необхідний її розгляд як з позицій 
системних відношень, так і з позицій функціонування в тексті. Вичерпне дослідження 
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будь-якої системи передбачає визначення не тільки теоретичних засад, на яких ґрунту-
ється встановлення елементів системи, а й кількості елементів, що складають систему, 
встановлення відношень між цими елементами, дає можливість встановлення закономір-
ностей функціонування усієї системи. 

Швидкий розвиток науки і те важливе місце, яке вона займає в житті сучасного 
суспільства, відбиваються на функціонуванні мови. Зі збільшенням об’єму знань усе 
більше виділяється та частина системи мови, за допомогою якої ці знання фіксуються 
та передаються. Така особливість наукової прози зумовлена не тільки тим, що голов-
ною функцією мови науки є повідомлення, передача інформації, але й наявністю 
фіксації певного знання. Актуальність дослідження підтверджується спрямуванням су-
часних лінгвістичних досліджень на вивчення функціонування лексичних і граматич-
них одиниць, зокрема для виявлення їхніх стилеметричних особливостей. Врахування 
вживаності дієслова, його словозмінних форм і моделей граматичної сполучуваності у 
мовленні необхідне для науково обґрунтованого відбору лексичних одиниць і граматич-
ного матеріалу в процесі навчання англійській мові. Мета роботи полягає у встановленні 
стилеметричних характеристик дієслова в сучасних англомовних наукових журнальних 
статтях із філології, історії та мистецтвознавства шляхом виявлення закономірностей 
зв’язку різних параметрів функціонування дієслова. Для досягнення поставленої мети 
в роботі вирішуються такі завдання: встановлення таких закономірностей як зв’язок 
довжини тексту та кількість вжитих у ньому дієслів, співвідношення підмови та лек-
сико-семантичних груп дієслів, залежність кількості дієслів і реалізованих ними зна-
чень у текстах різних підмов із виявленням умов реалізацій у тексті та встановленням 
закономірностей функціонування словозмінної дієслівної парадигми у досліджуваних 
текстах.

Під час дослідження у галузі фонології лінгвісту доводиться мати справу з невели-
кою кількістю фонем, у морфології – зі значним числом морфем, а при дослідженні в об-
ласті лексики кількість елементів дослідження нараховує десятки і навіть сотні тисяч оди-
ниць. Одним із сучасних напрямків квантитативної лінгвістики є стилеметрія – прикладна 
філологічна дисципліна, яка займається вимірюванням статистичних стильових характерис-
тик з метою упорядкування та систематизації (атрибуції, датування, діагностики, типології) 
текстів та їх частин (дослідження Г. Я. Мартиненка, С. І. Кауфмана, К. Делкура, С. Падо, М. 
Лапата, С. Стівенсона). Під стилем у стилеметрії розуміють сукупність вимірюваних симпто-
матичних ознак, що присутні у тексті та утворюють периферію його глибинних, латентних 
характеристик. Статистичні методи у стилістиці здатні як підтверджувати уявлення про ті чи 
інші особливості стилів, так і виявляти нові квантитативні стильові характеристики. 

Під час статистичних досліджень лексичних одиниць труднощі виникають не тільки 
за рахунок великого об’єму лексичного матеріалу, але й через невизначеність цієї кіль-
кості та розмах частот окремих елементів. Частота усіх лексичних одиниць нестабільна. 
Вона знаходиться під впливом ситуативних, позамовних факторів – залежить від автора, 
теми та навіть часу й місця створення тексту. Вивчаючи лексику, важливо визначити 
власне лексичну одиницю. Якщо аналізувати у дослідженні лексеми, вийде один резуль-
тат, під час розгляду словоформ – інший.

За одиницю можна приймати графічне слово: тобто ряд знаків від пропуску 
до пропуску. Але й в такій ситуації слід брати до уваги здатність слова вступати у 
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словосполучення, створювати фразеологічні одиниці. Тому важливо враховувати ці та 
інші особливості лексичних одиниць у кожному дослідженні.

Текст із лексичної точки зору зазвичай характеризується двома основними величи-
нами – довжиною тексту у слововживаннях N та кількістю різних слів, що вживаються у 
тексті V. Залежність між цими параметрами надзвичайно складна і є об’єктом вивчення 
у багатьох дослідженнях.

Ми припускаємо, що якщо взяти текст певної довжини і розбити його на відрізки 
однакової довжини (у слововживаннях), а потім підрахувати кількість різних дієслів у 
кожному з них, враховуючи в наступному відрізку приріст нових слів порівняно до по-
передніх, то з кожним наступним відрізком приріст нових слів буде прогресивно змен-
шуватися. Зі збільшенням довжини тексту темп приросту нових слів сповільняється, що 
призводить до обмеженості реєстру слів у будь-якому тексті. 

Щоб перевірити дане припущення ми взяли три однакових тексти загальною довжи-
ною 28800 слововживань, які належать до підмов історії (Нist), мистецтвознавства (Art), 
філології (Ph). Потім розбили кожен текст довжиною 9600 слововживань на 12 одна-
кових відрізків, кожен довжиною 800 слововживань, і підрахували кількість вживаних 
дієслів із врахуванням їх приросту. Тексти, взяті для дослідження, характеризуються 
жанровою, хронологічною та стилістичною однорідністю, інакше дане дослідження не 
матиме сенсу. Наприклад, якщо до тексту з мистецтвознавства приєднати уривок із статті 
філологічного змісту, то може виникнути різке збільшення приросту нових слів. Ще од-
нією з причин різкого приросту нових слів є співвідношення прямої і авторської мови – 
чим більше прямої мови, тим менший приріст нових слів і навпаки. Збільшення кількості 
описуваних ситуацій, або зміни у композиційній структурі відіграють позитивний вплив 
на приріст нових слів. Оскільки, пряма мова не може бути причиною приросту нових 
дієслів у наукових текстах, то основними чинниками вважаються зміни у композиційній 
структурі тексту та збільшення кількості нових ситуацій для досліджуваних текстів. Та-
кими та іншими факторами зумовлений відбір досліджуваного матеріалу.

Таблиця 1.1
Розподіл дієслів у текстах різних підмов

№
п/п

Довжина тексту у 
слововжи-
ваннях Підмова

Кількість вжитих дієслів на кожному відрізку
Історія
(Hist)

Мистецтвознавство
(Art)

Філологія
(Ph)

1 800 62 71 61
2 1600 114 121 97
3 2400 153 157 124
4 3200 188 188 141
5 4000 220 214 153
6 4800 250 233 165
7 5600 278 254 175
8 6400 298 268 183
9 7200 312 280 194
10 8000 326 291 204
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11 8800 336 300 212
12 9600 342 307 218

Для ілюстрації результатів дослідження побудовано графік на основі таблиці 1.1.
На вісь абсцис відклали значення N (довжина тексту) у слововживаннях, а на вісь ор-

динат значення V– кількість усіх дієслів, що зустрілися на даному відрізку. Відрізки bа′, 
cb′, dc′, та інші показують зменшення приросту нових дієслів із збільшенням довжини 
тексту (див. Рис. 1.1):

Рис. 1.1. Графіки приросту дієслів із збільшенням довжини тексту у різних підмовах

Криві, що виражають зв’язок між кількістю дієслів та довжиною тексту, показують, 
що у підмовах історії, мистецтвознавства та філології із збільшенням довжини тексту 
збільшується кількість нових дієслів. З огляду на аналіз трьох графіків випливає таке:

1) графіки філології та мистецтвознавства перетинаються у відрізку 3200 слово-
вживань, у той час як графік приросту дієслів підмови філології не перетинає жоден з 
графіків;

2) відрізки ba′, cb′, dc′ показують збільшення приросту нових дієслів зі збільшен-
ням довжини тексту. Позначимо різницю кількості нових дієслів на кожному відрізку 
∆V= b – a′. Так, найвищими показниками темпів приросту характеризується підмова іс-
торії (∆V знаходиться у діапазоні від 52 до 6), у наукових статтях з мистецтвознавства 
найвище ∆V= 50, а найнижче = 7, у підмові філології показники темпу приросту колива-
ються від 36 до 6;

3) графіки приросту дієслів підмов історії та мистецтвознавства мають посту-
повий характер: із кожним наступним відрізком тексту збільшується кількість дієслів. 
Графік приросту дієслів підмови філології має стрибкоподібний характер на певних від-
різках тексту (на проміжку 5600 – 
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∆V = 8, а на відрізку 6400 – ∆V = 11, на відрізку 7200 слововживань ∆V = 10).
Швидкість приросту нових слів залежно від довжини тексту можна виразити наступ-

ним співвідношенням [1, с. 137]:  

де dV і dN – малі прирости функції V і аргументу N, а знак   означає пряму 
пропорційність. Швидкість приросту нових слів зворотно пропорційна довжині тексту, 
тобто, чим довший текст, до якого додається новий відрізок, тим менше число нових слів 
у цьому відрізку.

Підраховано, що лексика художніх творів приблизно в 1,5 рази багатша за лексику 
творів науково-технічних підмов. Із двох текстів однакової довжини той характеризу-
ється багатшим лексичним наповненням, у якому вжито більшу кількість різних слів. 
Відношення кількості різних дієслів, вжитих у даному тексті, до довжини тексту у сло-
вовживаннях, або формальні показники варіативності лексики такі: 1) історія – 0,036, 
2) мистецтвознавство – 0,032, 3) філологія – 0,023.

 Підрахунки показали, що наукові статті з історії та мистецтвознавства мають багат-
ший дієслівний словник, ніж статті з філології: кількість різних дієслів, вжитих у тек-
стах з історії, у ≈ 1,57 рази більша кількості дієслів, вжитих у філологічних текстах, а у 
текстах з мистецтвознавства – у 1,39 рази більша кількості різних дієслів з філологічних 
текстів. Якщо порівняти загальний дієслівний словник усіх підмов (виконаний на базі 
текстів досліджуваних підмов загальним обсягом 300 000 слововживань), то виявляєть-
ся, що історичні та мистецтвознавчі описи мають порівняно однакову кількість різних 
дієслів – 1172 (Hist) і 1219 (Аrt), тоді як у статтях із філології (Ph) вжито всього 845 ді-
єслів, істотна різниця існує лише між підмовами мистецтвознавства та філології. Якщо 
звернутися до всього об’єму масивів текстів, проаналізованих у даному дослідженні 
(300 000 слововживань: 100 000 слововживань для кожної підмови) і провести анало-

гічні підрахунки, то відношення кількості дієслів до довжини тексту буде таким: історія 

 мистецтвознавство 
N
V

 
0,0122, філологія 

N
V 0,0084. Порівнюючи попарно 

підмови, відносна різниця становить: Нist : Ph ≈ 4%, Аrt : Ph ≈ 30,6%, Аrt : Нist ≈ 4%. 

Отже, можна зробити висновок, що підмова філології має дієслівний словник у 1,45 разів 
менший, ніж підмова мистецтвознавства, й у 1,39 разів менший за словник підмови іс-
торії, а історичні тексти бідніші за мистецтвознавчі лише у 1,04 разів. 

Темпи приросту нових дієслів теж відрізняються у різних підмовах. Щоб прослід-
кувати залежність кількості дієслів від довжини тексту скористаємося рівнянням [1, 
с. 139]. lg V= a lgN + C 
де а – показник залежності кількості дієслів від довжини тексту для кожної підмови, С – 
константа інтегрування, V – кількість дієслів, N – довжина тексту.

Вирахуємо дані для рівняння на прикладі вибірки з історії 
де Σ – знак, яким позначається сума чисел,
 iN  – кількість вибірок певної довжини,
 

iV – абсолютна частота дієслів на відповідному відрізку. 
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Таблиця 1.2
Залежність кількості дієслів від довжини тексту у підмові історії

iN  
(Hist)

lg iN  
(Нist)= 
= 

ix

ix  - x ( ix -x)² iV  (Нist) lg iV = 
iy

iy  - y (
ix -x) (

iy - y ) ix iN  
(Нist)

ix
iV  

(Нist)

800
1600
2400
3200
4000
4800
5600
6400
7200
8000
8800
9600

2,903
3,204
3,381
3,505
3,602
3,681
3,748
3,806
3,857
3,903
3,944
3,982

-0,877
-0,576
-0,399
-0,275
-0,178
-0,099
-0,032
0,026
0,077
0,123
0,164
0,202

0,769
0,332
0,159
0,076
0,032
0,009
0,001
0,0006
0,005
0,015
0,027
0,040

62
114
153
188
220
250
278
298
312
326
336
342

1,792
2,057
2,185
2,274
2,342
2,398
2,444
2,474
2,494
2,513
2,526
2,534

-0,618
-0,353
-0,225
-0,135
-0,068
-0,012
0,034
0,064
0,084
0,103
0,116
0,124

0,542
0,203
0,089
0,037
0,012
0,001
0,001
0,002
0,006
0,012
0,019
0,025

2322
5126
8114
11216
14408
17668
20988
24358
27770
31224
34707
38227

111,1
234,5
334,3
427,5
515,2
599,5
679,4
737,3
778,1
819,2
848,7
866,6

Σ = 
62400

Σ = 
1,465

Σ = 
2879

Σ = 
0,979

Σ = 
236128

Σ = 
6951,4

i

ii

N
Nx

x



 ; 
i

ii

N
Ny

y



 .

Проводимо дослідження в кілька етапів:
1) після проведення необхідних обчислень дізнаємось значення а за формулою:

   
 2xx

yyxxa
i

ii




 для підмови історії а = 0,67;

2) далі знаходимо константу інтегрування С, яка дорівнює різниці y  та добутку xa : 
С = y  - xa = -0,12 для історичних текстів; 

3) для знаходження значення залежності кількості дієслів від довжини тексту,
обчислимо lgV(Нist) = 0,67 lgN (Нist) + 0,12= lg ; так як  ≈ 2,76, то 

V(Нist) = 2,76N0,67 (Нist). 
Виконавши усі необхідні обрахунки, для підмови мистецтвознавства, отримуємо рів-

няння залежності кількості дієслів від довжини тексту, де а = 2,81: V(Art) = 2,81  
(Art) 

Таким самим чином робимо числові підрахунки для підмови філології V(Ph) = 3,52 
(Ph)

Як видно із наведених даних, значення а найбільше для філологічних наукових ста-
тей. Приймаючи до уваги дані досліджень І.А. Носенко [1, с. 140] для технічних текстів, 
у яких значення а дорівнює ≈ 3,28, то можна стверджувати, що значення а для текстів із 
філології (а ≈ 3,52) перевищує значення а для науково-технічних текстів. 

Формули залежності довжини тексту у слововживаннях і кількості дієслів, вжитих у 
цьому тексті, для підмов мистецтвознавства, історії та філології дають можливість ви-
значити дану залежність: чим менше значення а, тим більший дієслівний словник.
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Отже, як свідчить аналіз, серед досліджуваних підмов найбагатшою на дієслівну 
лексику виявилась підмова мистецтвознавства, яка має більший у 1,45 разів дієслівний 
словник ніж філологія і у 1,04 рази більший, ніж історія. Швидкість приросту нових ді-
єслів із збільшенням довжини тексту найвища у підмові історії, а найнижча – у філології.
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В статье идет речь о функционировании английских глаголов с целью определения 
их закономерностей в журнальных научных статьях. Закономерности установлено 
благодаря статистическому анализу глагольной выборки исследуемых подъязыков. Темп 
прироста новых глаголов отличается в разных подъязыках научных статей одного про-
филя.
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STATISTICAL DISTRIBUTION OF VERBS IN SCHOLARLY TEXTS
The paper discusses the functioning of English verbs and is aimed at revealing the regulari-

ties in modern English scholarly texts on history, philology and art. The data obtained allowed 
to devise the formulas of the dependence of the text lengths and the number of verbs used in 
it. The author comes to the conclusion that the general regularities are identifi ed through the 
statistic analysis of the sublanguage verb vocabulary data. 

Key words: statistical distribution, growth rate, frequency, prevalence, scholarly style, sub-
language.



263

©   Бісовецька Л.А.,  2019

УДК 811.161.2:81’0
Бісовецька Л.А., к.ф.н., доц.
Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне

СУФІКСАЛЬНИЙ СЛОВОТВІР ДІЄСЛІВ У МОВІ ПЕРЕСОПНИЦЬКОГО 
ЄВАНГЕЛІЯ

Статтю присвячено проблемі функціонування дієслівного словотвору у мові Пере-
сопницького Євангелія. Пересопницьке Євангеліє – видатна пам’ятка української мови й 
образотворчого мистецтва. На основі семантики мотивувальних слів зроблено струк-
турно-семантичну класифікацію дериватів кожного словотвірного типу, з’ясовано по-
ходження і структуру твірних іменних основ, визначено морфонологічні засоби, які ви-
користовувалися у словотворенні відіменних дієслів.

Ключові слова: Пересопницьке Євангеліє, словотвір дієслів, афікс, суфікс, дериват, 
конфесійний стиль.

Пересопницьке Євангеліє – визначна рукописна пам’ятка православної церкви, ста-
роукраїнської мови та мистецтва XVI століття, найдавніший збережений повний пере-
клад українською мовою канонічного тексту Четвероєвангелія. Воно є символом єдності 
українського народу, його духовної культури. Починаючи з 1991 року, стало традицією 
під час присяги Президента на вірність народові України поряд з Конституцією України 
та Актом проголошення незалежності України класти Пересопницьке Євангеліє як най-
дорожчу духовну святиню.

Для вивчення мови певної епохи чи закономірностей розвитку лінгвістичних про-
цесів, – як зазначає І. Чепіга, яка присвятила дослідженню Пересопницького Євангелія 
більше 20 років наукової діяльності,– перекладні конфесійні тексти дають такий мате-
ріал, який не може бути почерпнутий з оригінальних пам’яток [9: 25]. З одного боку, 
ці тексти являють собою пам’ятки, абсолютно однакові за змістом, ті самі думки в них 
передано в однаковій послідовності. З іншого боку, перекладалися і переписувалися такі 
тексти різними людьми, що походили з різних територій, по-різному володіли літератур-
ною мовою, відбивали різні мовні тенденції й смаки і різні літературні манери, належали 
до різних писарських шкіл тощо.

Рукопис привертав увагу багатьох церковних культурних і політичних діячів. Єван-
геліє вивчали відомі вчені: О. Бодянський, Ю. Тиховський, П. Житецький, В. Перетц, 
А. Грузинський, Р. Павлуцький, М. Думітрашко, І. Огієнко, А. Назаревський, С. Маслов, 
П. Плющ, В. Німчук, Л. Гнатенко, І. Чепіга, М. Кей та інші. 

Cловотвір, як відомо, є основним засобом поповнення словникового складу мови но-
вими лексичними одиницями. Дієслова творилися й продовжують творитися на основі 
вже наявних у мові ресурсів, що виявляється насамперед у залученні різних лексико-се-
мантичних класів слів до актів творення нових дієслівних дериватів. Словотвір сучасних 
слов’янських мов порівняно непогано вивчений. Аналізу окремих ланок словотвірної 
системи, проблемам встановлення інвентаря її одиниць, визначення їх властивостей, 
відношень між одиницями (синонімічних, антонімічних, омонімічних), особливостей 
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використання афіксів у процесах творення слів різних частин мови присвячено праці 
І. Ковалика, Т. Возного, К. Городенської, В. Горпинича, Л. Дідківської, Н. Клименко, 
Л. Родніної, Л. Юрчук, М. Докуліла, З. Оліверіуса, Я. Босака, В. Дорошевського, Р. Гже-
горчикової, М. Бродовської-Гоновської, К. Ковалик, Я. Пузиніної, У. Штанденко та ін-
ших.

У сучасній лінгвістиці накопичено цінний досвід теоретичного осмислення результа-
тів аналізу будови та функціонування морфемної і словотвірної систем мов. У наукових 
працях представлено цікаві теоретичні спостереження та висновки, запропоновано про-
цедури виділення афіксальних елементів різного статусу, проаналізовано змістові, фор-
мальні та функціональні властивості морфем, принципи й закономірності їх розподілу в 
структурі слів різної частиномовної належності та морфемної будови. 

Суфіксальний словотвір дієслів, засвідчених текстом Пересопницького Євангелія 
(1556–1561), досі не був предметом вивчення. Арсенал засобів лексичної деривації цієї 
частини мови чималий. Об’єктом дослідження є похідні дієслова, засвідчені текстом 
Пересопницького Євангелія, визначної рукописної пам’ятки староукраїнської мови та 
мистецтва XVI століття. До уваги взято праслов’янські витоки афіксального словотвору 
дієслова та функціонування відповідних словотвірних типів у сучасній українській мові. 

Мета роботи – дослідити та описати закономірності функціонування системи сло-
вотвору дієслів у мові Пересопницького євангелія, визначити типи та підтипи цієї сис-
теми.

Основні завдання дослідження: описати основні способи словотвору дієслів у мові 
Пересопницького Євангелія; з’ясувати походження і структуру твірних основ. 

Матеріалом дослідження став текст Пересопницького Євангелія (1556–1561).
Зміст рукопису – традиційне Четвероєвангеліє. Своєрідним є вміщення перед кож-

ним євангелієм так званих «сумаріїв» – короткого змісту розділу. На маргіналіях чимало 
голосів – пояснень до окремих малозрозумілих слів. 

Пересопницьке Євангеліє середини ХVI століття – твір непересічного книжника-пе-
реписувача. У ньому тісно пов’язані традиції і новації, які характеризують цю епоху. За 
канонами не можна було міняти євангельський текст, але можна було його прокоменту-
вати. Цей коментар звернений не лише до Бога, але й до читача. На думку В. Німчука 
[6: 8], текст усієї пам’ятки написав Михайло Василієвич, який тричі сказав, що він – син 
протопопа сяноцького, а архімандрит Григорій був натхненником і керівником праці, 
можливо, й редактором.

Фонетичні й граматичні елементи рідної мови перекладача чи переписувача, – під-
креслює І. Чепіга [9: 40], – відбивалися в мові пам’ятки незалежно від їх волі. На лек-
сичному рівні робота перекладача виражалася в цілеспрямованому процесі заміни лек-
сики оригіналу, з якого здійснювався переклад, староукраїнською лексикою. Наприклад, 
перекладач використовує вживане майже на всій українській етнічній території слово 
колодязь, але в глосі до нього пише студня, криниця. Лексему студня він застосовує і 
в євангельському тексті. Щодо словотвору, зокрема дієслівного, то тут наступ книжної 
української мови на церковнослов’янську відбувався обережно: перекладачі побоювали-
ся конфесійно небезпечних перекручень у процесі перекладу.
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Праслов’янської доби сягає традиційне використання для творення дієслів іменних 
основ, особливо основ іменника і прикметника, від яких дієслова утворюються суфік-
сальним і префіксально-суфіксальним [5].

Типологічна спільність слов’янських мов у способах утворення дієслів виявляється 
в тому, що для всіх них характерний лише морфологічний словотвір, успадкований із 
праслов’янської мови, головним чином афіксація.

При утворенні дієслів від основ іменних частин мови – переважно від іменників і 
прикметників широко використовується суфіксація. Цей спосіб дієслівного словотвору 
успадкований ще з індоєвропейської прамови. При префіксально-суфіксальному спосо-
бі, відомому ще в праслов’янський період, дериваційне значення похідного слова ви-
ражається за допомогою префікса і суфікса одночасно. Цим способом утворюються ді-
єслова переважно від прикметників і іменників [3].

Як зазначає І. Чепіга, провідною тенденцією розвитку української літературної 
мови XVI-XVII ст. був процес утвердження її на народнорозмовній основі. У пер-
шій половині XVI ст. у конфесійних текстах переважала церковнослов’янська, тобто 
старослов’янська, – мова, що протягом віків зазнавала впливу українських редакторів 
[9: 13]. 

За спостереженнями У. Штанденко [10: 5], система дієслівного словотвору старо-
української мови XIV–XVIII ст. є органічним продовженням давньоукраїнської, а через 
неї – праслов’янської системи насамперед через спадковість словотворчих засобів для 
творення нових дериватів. Відіменний суфіксальний словотвір досліджуваного періоду 
можна вважати перехідним етапом від словотвору давньоукраїнської мови XI–XIII ст. 
до словотвору сучасної української літературної мови. Для нього було характерним спі-
віснування давніх та нових дериватів, більшість із яких властиві й сучасній українській 
літературній мові. Староукраїнська дієслівна система через давньоукраїнську успадкува-
ла з праслов’янської доби всі чинні типи відіменного суфіксального словотвору, однак у 
ній, залежно від семантики іменних частин, відбувся перерозподіл словотвірних типів і 
формантів за ступенем їхньої продуктивності. 

Словотвірна система староукраїнської мови, успадкована з праслов’янської мови, 
була в XVI ст. вже усталеною і мала закономірний характер. Відіменний словотвір був 
одним із найпродуктивніших способів поповнення дієслівної лексики в цю добу. Зрос-
тання відіменних дієслів і розширення сфери їх ужитку пояснюється історичними умо-
вами суспільного, політичного і культурного життя України XVI ст.

Дієслова у староукраїнській мові утворювалися від основ іменників, прикметни-
ків, займенників, числівників, прислівників та звуконаслідувань. В їх утворенні брали 
участь такі форманти, як-от: -и-, -ова- (-ева-, -оува-), -ьствова-, -а-(-я-), -ѣ-. Наприклад, 
богатъ – богатѣти, веселъ – веселити, вѣра – вѣрити, гнѣвъ – гнѣвати, господь – 
господствовати, слуга – слоуговати, хвала – хвалити. 

У дослідженій пам’ятці виявлено більше 100 похідних дієслів. Найпродуктивнішим 
у літературній мові XVI ст. був формант -и-, який бере свої початки у праслов’янскій 
мові: любити «їѡнинь люби(ш) ли ты мене» [7: 468 зв.]; меншити сѧ «юнь муси(т) 
рости а я меншити(с)» [7: 352]; моучити «пришель еси пре(д) часѡ(м) моучити на(с)» 
[7: 44]. За допомогою цього суфікса дієслова утворювалися від іменників і прикмет-
ників. Оскільки вони не мають єдиного словотвірного значення, їх розділено на 6 
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структурно-семантичних підтипів. Найчисленнішим є підтип, деривати якого вказують 
на дію, результат або продукт якої названий мотивувальним іменником: моучити, пло-
дити, шкодити. Перехідні дієслова цієї підгрупи утворені від конкретних і абстрактних 
іменників – назв неістот. При творенні дериватів із цим суфіксом мотивувальна основа – 
похідна чи непохідна – повністю входить до складу дієслівної.

Частина дієслів зафіксована в досліджених матеріалах тільки з префіксами чи за-
йменниковим елементом сѧ: исцѣлити, дивити сѧ. Префікси привносять у значення ді-
єслова новий відтінок лексичної семантики або видозмінюють його значення, а елемент 
сѧ замикає дію в межах суб’єкта і надає дієсловам неперехідного значення.

На морфемному шві перед суфіксом -и- спостерігається чергування непарних приго-
лосних фонем /г/ – /ж/: слоуга – слоужити, /к/– /ч/: моука – моучити, /х/ – /ш/: страхъ – 
страшити.

За спостереженнями І. Чепіги [9: 32], Пересопницьке Євангеліє засвідчує таку важ-
ливу рису українського вокалізму, як лабіалізація е після шиплячих та ѡ перед споконві-
ку твердим приголосним: ночоваль [7: 90 зв.], высвєдчоваль [7: 402].

У структурному відношенні твірні основи переважно односкладові: пост-, чин-; мен-
ше двоскладових – готов-; трискладових – соромот-. Співвідносними словами дериватів 
даного типу є іменники чоловічого: страхъ, соудъ; жіночого: моука, тоуга і середнього 
роду: диво, гнѣздо. Найчастіше дієслова творяться від іменників – назв неістот: грѣхъ, 
кормъ. Більша частина дериватів цієї групи утворена від слів спільнослов’янського по-
ходження. Переважна більшість мотивувальних основ – непохідна.

Значна частина лексем утворює спільнокореневі ряди з дериватами на -ова-ти: 
вѣрити – вѣровати, слоужити – слоуговати, коупити – коуповати, чинити – чинова-
ти. Сучасна українська мова зберегла більшість дериватів цієї групи. Цей словотвірний 
тип був продуктивним у староукраїнській мові і зберіг свою продуктивність до наших 
часів.

За допомогою праслов’янського суфікса -ова-(-ева-, -оува-), що має праслов’янське 
походження, дієслова утворювалися від основ іменників і прикметників: вѣровати «и 
многыхь в хр(с)та вѣровати наоучиль» [7: 126]; миловати «миловати его зо всего сръ(д)
ца и всѣмь розоумомь» [7: 177 зв.]; ночовати «вышоль во(н) из града до виѳанїи, и ночо-
валь тамь» [7: 90 зв.]. Як зазначає І. Чепіга, найвиразнішою орфографічною особливістю 
Пересопницького Євангелія, повязанною із впливом південнослов’янського письма, є 
написання ь у кінці слів, незалежно від характеру кінцевого приголосного [9: 32]. 

Ми розділили похідні дієслова на 6 структурно-семантичних підтипів. 
Найчисленнішим є підтип, деривати якого вказують на перебування в стані, названому 
твірною основою мотивувального іменника.

Співвідносними словами дериватів цього типу є іменники чоловічого: бѣсъ, страхъ, 
грѣхъ, обѣдъ; жіночого: вѣра, печаль, вѣсть, зима та середнього роду: диво. Твірні 
основи переважно односкладові: див-, вѣр-. Більша частина дериватів цієї групи утво-
рена від іменників, що мають спільнослов’янське походження.

Більшість відсубстантивних дериватів із зазначеним формантом продовжує функціо-
нувати у сучасній українській мові. Процес утворення дієслів за допомогою континуанта 
суфікса -ова-(-ева-) > -ува-(-юва-) не припиняється і в наш час: асфальтувати, гальму-
вати, цукрувати [4].
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Прикметники трѣзвъ та праздьнъ запозичені зі старослов’янської мови, решта мо-
тивувальних імен має спільнослов’янське походження. Частина дериватів зазначеного 
типу збереглася в українській мові, але в цілому цей тип вважається непродуктивним.

В опрацьованих матеріалах виявлено дієслова, утворені за допомогою суфікса -ьство-
ва-: господствовати «иже кнѧжата поганьскіи господ(д)ствоую(т) на(д) своїми» [7: 88]; 
цѣсарьствовати «и оуслішаль иже архелає цр(с)твоє(т) во иоудеи [7: 25 зв.]. На думку 
дериватологів, суфікс -ьствова- як самостійний формант виник у старослов’янській мові 
внаслідок об’єднання іменного афікса -ьств- і дієслівного – -ова-. Не всі вчені виділяють 
формант -ьствова- як самостійну морфологічну одиницю в дієсловах, які мають звуко-
вий комплекс ствова, оскільки в багатьох випадках можна встановити подвійну моти-
вацію, тобто виділити у слові і суфікс -ьствова-, і -ова-. Безперечно, це суто книжний 
тип, запозичений зі старослов’янської мови. Але ми погоджуємося з думкою Т. Возного, 
Л. Юрчук [2; 3], які зазначали, що такі деривати доцільно аналізувати одночасно і харак-
теризувати як слова із звуковим комплексом ствова.

Найчисленнішим є підтип, компоненти якого означають діяльність, зміст якої на-
звано твірною основою мотивувального іменника. Особливістю цього типу є те, що 
значна кількість дієслів мотивується запозиченими іменами. Морфологічну ознаку 
старослов’янізмів (суфікс -тель) має іменник съвѣдѣтель (від съвѣдѣти). Із грецької 
через старослов’янську прийшла в староукраїнську мову лексема пророкъ. Іменник 
цѣсарь запозичений з латинської мови через готську. 

Із часом більша частина дієслів на -ьствовати була витіснена із ужитку своїми слово-
твірними синонімами: пророчествовати – пророковати. 

У наших матеріалах зафіксовані дієслова, утворені за допомогою форманта -а-(-ѧ-) 
від іменників: wбѣдати «просиль его нѣкто з фарисеwвь, абы wбѣдаль в него» [7: 270]; 
вечерѧти «зготовай ми што боудоу вечерѧль» [7: 296]. Структурно-семантична класифі-
кація дозволила виділити 6 підтипів. Найчисленнішим є підтип, деривати якого вказують 
на виявлення, досягнення названого твірною основою: дѣлати, крычати.

Деякі дієслова цієї групи мають суфікс -а-, який розвинувся з -ѣ- після м’якого при-
голосного: крычати < крик-ѣ-ти.

Твірні основи переважно односкладові (22): дѣл-, поут-; двоскладових – 14: ве-
чер-, обѣд-. Мотивувальні слова дериватів зазначеного типу – іменники, в основному 
спільнослов’янського походження. Дієслова творяться від іменників чоловічого; жіно-
чого та середнього роду. Більша частина відсубстантивних дериватів з афіксом -а- за-
лишилась в українській мовній системі, але в сучасній українській мові цей тип не став 
продуктивним.

У наших матеріалах виявлено деривати, утворені за допомогою давнього суфікса 
-ѣ-. При введенні іменникових основ до дієслівної системи суфікс -ѣ- використовувався 
мало. Він вносив до дієслівної семантики відтінок охоплення суб’єкта дією і надавав їй 
значення неперехідності. Найчисленнішим є підтип, деривати якого вказують на набуття 
людиною певних фізичних характеристик: богатѣти «такь есть каждыи которы(и) собѣ 
громадить. а не в бо(г) богатѣє(т)» [7: 274 зв.]; ослабѣти «абы нѣяко не ослабѣли на по-
ути» [7: 71 зв.]. Більшість мотивувальних основ непохідні. У структурному відношенні 
твірні основи переважно односкладові: слаб-; двоскладові: богат-. Більша частина мо-
тивувальних основ має праслов’янське походження. 
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Значна частина відприкметникових дієслів з суфіксом -ѣ- збереглася в українській 
мові і стала в ній зразком для дальшого введення до дієслівної системи прикметникових 
основ: буряковіти, дрібніти, шаленіти [4].

Проведене дослідження дієслів, утворених від основ інших частин мови, що були за-
свідчені перекладною пам’яткою XVI ст. Пересопницьке Євангеліє, дозволило зробити 
певні висновки.

З’ясовано, що словотвірна система староукраїнської мови, успадкована з 
праслов’янської мови, була в XVI ст. вже усталеною і мала закономірний характер. Для 
староукраїнської мови, зафіксованої текстом Пересопницького Євангелія, характерний 
лише морфологічний словотвір, успадкований із праслов’янської мови, головним чином 
афіксація. Дієслова в староукраїнській мові утворювалися від основ дієслів, іменників, 
прикметників, займенників, числівників, прислівників та звуконаслідувань. 
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СУФФИКСАЛЬНОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ГЛАГОЛОВ В ЯЗЫКЕ 
ПЕРЕСОПНИЦКОГО ЕВАНГЕЛИЯ

Статья посвящена проблеме функционирования глагольного словообразования в 
языке Пересопницкого Евангелия. Пересопницкое Евангелие – выдающийся памятник 
украинского языка и изобразительного искусства. На основе семантики мотивирующих 
слов осуществлена структурно-семантическая классификация дериватов каждого сло-
вообразовательного типа, выяснено происхождение и структура производящих имен-
ных основ, определены морфонологические средства, которые использовались в словоо-
бразовании отыменных глаголов.

Ключевые слова: Пересопницкое Евангелие, словообразование глаголов, аффикс, 
суффикс, дериват, конфессиональный стиль.
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SUFFIXAL WORD-BUILDING OF THE VERBS IN THE LANGUAGE 
OF PERESOPNYTSIA GOSPEL

The article deals with the problem of word-building of the verbs functioning in the Pe-
resopnytsia Gospel (Ukrainian: Пересопницьке Євангеліє, Peresopnytske Yevanheliie). The 
Peresopnytsia Gospel is an outstanding monument of Ukrainian language and art. On the base 
of semantics of underlying words the structural-semantic classifi cation of derivatives of each 
word-building type was made; the origin and structure of underlying nominative stems and the 
varieties of the common-root word building rows were studied.

The article is of great help to solving theoretical problems of verbal word-building at dif-
ferent stages of its development.

Key words: Peresopnytsia Gospel, word-building of the verbs, affi  x, suffi  x, derivative, con-
fessional style.
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THE PROBLEM OF DIFFERENTIATION OF LANGUAGES FOR SPECIAL 
PURPOSES IN ENGLISH TERMINOLOGY

Languages for special purposes, the problem of their diff erentiation in English terminol-
ogy are investigated in the article. The author considers various defi nitions of LSP applied in 
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modern linguistics, analyses the distinct features of existing variants of the English special 
language in the theoretical aspect and their role in professional communication.

Key words: languages for special purposes (LSP), English terminology, English for special 
purposes (ESP), professional communication.

The development of technology and progress of world science caused the appearance of 
special professional languages and put forward the new requirements for modern specialists 
namely the knowledge of Languages for Special Purposes (LSP) for professional communi-
cation. Moreover, the knowledge of modern English terminology (general and specialized), 
ability to use diff erent terminological dictionaries and search systems are included now in pro-
fessional competences, especially translator’s ones. In the international standard ISO 17100 
created in 2015 the list of professional requirements for modern translators and their profes-
sional competences was adopted [8].

Therefore, students of language faculties, namely those enrolled in specialty “Translation” 
should be taught not only with the basic philological knowledge to master languages and 
linguistic skills, but with the following knowledge of terminology, scientifi c and technical, 
special ones, and ability to skillfully use computer aided technology and automatic transla-
tion tools. Teaching such subjects as “Terminology”, “Scientifi c and technical translation”, 
“Methods and practice of written translation” and even preparing for international exams of 
languages for special purposes (LSP exams) create conditions for high quality mastering trans-
lators’ professional competence. Practical work on terminology and terminological texts in 
learning process allow students to explore new terms appear almost daily, to analyze current 
tendencies in terminology and term formation, investigate and, in some cases, even off er the 
adequate translation variants of new terminology constructions that will certainly require care-
ful interpretation and identifi cation in the target languages [2; 213].

The aim of the article is to investigate the concept “languages for special purposes” (LSP) 
in the theoretical aspect, the problem of linguistic diff erentiation in English terminology, to 
identify the distinct features of the English Special Languages and their role in professional 
communication.

The notion of Languages for Special Purposes (LSP), including business communication, 
has been developed since the 1960s gained popularity in scientifi c and methodological litera-
ture. However, there is the broad discussion about understanding the essence of the concept 
of LSP in modern linguistics. We do an attempt to analyze the views of domestic and foreign 
researchers on the process of formation and the essence of the concept of LSP in this article.

Signifi cant contribution to the study of languages for special purposes and the specifi cs of 
their teaching was made by O.Akchmanova, A.Superanskaya, N.Podolskaya, D.Demchenko, 
L.Bilozerska, T.Kiyak, A.Dyakov. The problems of forming the content of teaching foreign 
languages for special purposes and analysis of various defi nitions of LSP were investigated 
in the research of T.Dudley Ivens, M.Seyton John, T.Hutchinson, A.Waters, A.Chambers, 
M.Lewandowski and many others. In the works of such scholars as J. Allen, J. Sweels, M. 
Fillips and others professional languages were analyzed as the main part of educational texts 
in foreign languages.

Professional terminological vocabulary occupies special position in national languag-
es, considered as one of the sublanguages. Each sublanguage is used in the sphere of human 
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activity for professional communication, so the term “sphere of communication” is vital for 
functional linguistics. For instance, A.Superanskaya regarded that the developed theory of pro-
fessional terminological vocabulary is incompatible with the theory of functional styles [1]. 
The expressions are not part of everyday speech are used in every subject fi eld and as con-
sequence people who are not familiar with these subject fi elds may not understand the sense 
of professional communication. Stylistically limited (or stylistically coloured vocabulary) or 
special vocabulary consists of the words, that, except of denotative meaning, have also pro-
fessional special or narrow special one. The words composing synonymic groups in general 
vocabulary, do not take the same place in special one.

Speaking about special professional language people refer to terminology. Terminology 
is a special language used in a particular fi eld of human activity called Language for Special 
Purposes (LSP). This fact implies the reason why people should identify the subject fi eld 
where special language is used. The concept of “Languages for Special Purposes” appeared 
in the contrast to the literary languages in diff erent countries in diff erent times. Although the 
exact time of the appearance of literary languages is hardly dated, otherwise the concept of LSP 
is dated easily. The term “Language for Special Purposes” arose in the end of 60’s of the 20th 
century in German-speaking countries. Nevertheless, to the signifi cant phonetic, orthographic, 
lexical divergences of the unique German language on the territory of Austria, Belgium, GDR, 
FRG, Switzerland, those, who had been working in the sphere of terminology, raised the ques-
tion about the necessity to preserve the unity of the German language at least in the area of 
special knowledge.

Then Zellig Harris fi rstly mentioned the term “sublanguage” in his article “Mathematical 
structures of language” published in New York in 1968. Harris considered a term, the main 
linguistic units of sublanguage, as a part of national language diff ering from other parts of the 
language syntactically and/or lexically [7]. The German researches Hirschman & Sager in the 
work “Automatic information formatting of a medical sublanguage” in 1982 considered the 
concept of sublanguage as a particular language used in the texts of a defi nite subject fi eld 
(often in the reports or articles of technical specialties or scientifi c subfi eld where the authors 
of the documents share a common vocabulary and common habits of word usage) [7: 82]. The 
totality of words and expressions, which do not relate in the texts (in which they are included), 
belongs to the special activity. Thus the concept “Language for Special Purposes”, which re-
ceived the abbreviated designation LSP from English (Language for Special Purposes) was 
formed. Other linguists identifi ed LSP as one of the types of sublanguages, used for special 
communication in the sphere of science and technology, even the concept “sublanguage” is 
equal to the applied in Europe the concept LSP but in this sense the concept “sublanguage” can 
be applied not only for scientifi c, technical, commercial, but also for regional and other non-
standardized languages.

The study of contemporary theory of LSP, the researching national and foreign LSPs, 
and also the numerous scientifi c works on terminology made the attempts to develop the LSP 
theory. The great amount of the research in this fi eld seems to be of German origin. In 1997 
Hoff mann, Kalverkaemper & Wiegand have published the major handbook in this fi eld titled 
“Languages for Special Purposes: An International Handbook of Special Languages & Ter-
minology Research”. The number of objects, which attract special attention of researchers 
(e.g.: Albrecht & Baum (1992); Dietz (1995); Grindsted & Wagner (1992); Gopferich (1995); 
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Hahn (1981); Kretzenbacher (1990); Schaeder & Bergenholtz (1994); Timm (1992) and Wendt 
(1997)), includes the enumerations of morphemes, syntactic structures and syntagmas, which 
exist in special texts, complete schemes of word formation for designation of new concepts. 
The fundamental principles of LSP are determined on the one hand, by diff erent communica-
tive needs of specifi c groups, and, on the other hand by an economic principle, which reduces 
the rate of missed information.

Language for special purposes as any national literary language is a historical category with 
its periodization and development. In this sense, the concept of LSP is closely related to the 
applied in linguistics concept “sublanguage”, because the basis of any LSP is composed with 
special vocabulary. There was a tendency to consider LSP as a part of any national language in 
western linguistics. Another point of view on the problem of LSP formation is a professional 
standardization caused by adequate lexical means usage in professional communication. The 
appearance of LSP deals with the development of crafts, trade, long before the formation of 
literary languages, and that is why the formation of LSP practically do not infl uence its con-
tents. In their turn, new areas of science and technologies caused the considerable diffi  culties of 
diff erentiations between general, scientifi c, technological and highly specialized terminologies.

The concept LSP was explained on the pages of an Austrian journal “Fachsprache”, as well 
as in other special publications, issued in Europe. This concept is close to the applied in linguis-
tics concept “sublanguage”, because the basis of any LSP composes special vocabulary. Some 
terminologists consider that the concept “sublanguage” is equal to the accepted in Europe the 
concept LSP but in this consideration the concept “sublanguage” can be applied not only for 
scientifi c, technical, commercial, but also for regional and other non-standardized languages 
[3: 257].

General vocabulary occupies central position, while special one focuses on periphery. In 
the opinion of G.Rondeau there is the general scientifi c and technical style, which makes it pos-
sible to distinguish scientifi c and technical communication from non-scientifi c and technical 
ones, depending on the subject fi elds and language levels. Terms of LSP can enter into general 
vocabulary, signifying notions and concepts, while the most typical and frequent used words of 
general vocabulary can be found in LSP. 

The distinct feature of LSP that they are created for the new fi eld of knowledge on the base 
of a national language with a certain participation of the borrowed elements. If word meanings 
in the national language are formed during centuries, language for the special purposes can be 
arbitrarily created and assigned with specifi c units on condition of adopting these terms by all 
specialists, who use LSP. Thus, neologisms of LSP are diff erent from neologisms of general 
language, fi rst of all, in their artifi cial character and special usage. The literary genres, where 
LSP exist, are diff erent from the genres of literary language. Terminological dictionaries, ter-
minological standards, descriptions of terminology systems, scientifi c articles, specifi cations, 
thesis, scientifi c reports, instructions, technological processes, constructions, etc. include lan-
guages for special purposes.

The genres of LSP often have special limitations in syntax. Syntactic constructions of liter-
ary languages are completely unlimited. Viewing grammatically, the term LSP is poorer than 
the literary language, whose syntax is especially developed. LSP is characterized by the fre-
quent repetition of some syntactic constructions. Moreover, the words of literary language are 
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connected with the concepts, which do not have clear boundaries in general use. The words of 
LSP are often met in diff erent subject fi elds, and each of them has a specifi c concept.

Language for special purposes is poor in expressive means, diff erent syntactic construc-
tions used for expressivity, so typical for literary language, are absent in LSP. In addition, 
stylistic means as metaphors or synonyms are not represent in LSP. They only connect with 
concepts and with creating new terms: columbine (this is not a bird that relates to another bio-
logical form), umbrella (it is a form of fl ower), and hairspring (it is a thin wire). All these words 
in the language for special purposes have diff erent meanings, acquiring additional semantic 
component, which designates special scientifi c concepts.

Professional terminological vocabulary or language for special purposes will not serve 
most people who have to work with a language (such as linguists, teachers, translators and 
language planners). Language for special purposes can be used in diff erent spheres of profes-
sional activity (terminology system), on the territories where language exists (dialects) and in 
the groups formed with diff erent signs of social activity (social dialects, jargons). Only ter-
minology belongs to the literary type of vocabulary. The number of subject-oriented terms of 
knowledge and sphere of human activity comprises the concept of terminology system.

Professional sublanguage is considered as a non-standardized form of existence of special 
linguistic means in literature. It can be caused with several reasons: psychological, psycho-
linguistic and actually linguistic ones. Diff erent kinds of metaphorization or metonimization 
remained far from the boundaries of the normative use belong to the psycholinguistic reasons 
for the appearance of professional sublanguage.

Although sublanguages are diff erent from national language functionally, they, furthermore, 
cannot be considered as the functional varieties of national language. It is possible to speak 
about the unique bilingualism: almost all professional subsystems, based on the grammatical 
system of national language, have larger or smaller diff erences from it in the word-formation 
and word-changing and signifi cant diff erences in vocabulary. There are many words unknown 
to literary language, and a great number of words are used in completely diff erent meanings. 
Moreover, professional words can be created with the use of native or borrowed word-forming 
means on general linguistic principles reconsidering everyday words. Every subject fi eld and 
every school of science develops special terminology with its methods and principles of word 
formation, and future translators should clearly understand them.

The concept of ESP (English for Specifi c Purposes) appeared at the same time as language 
of special purpose (LSP). The history of the ESP (English for Specifi c Purposes) is traced back 
to the 1960s, though several books and materials designed to teaching English for specialists in 
diff erent fi elds (especially business and economics) were published even in the fi rst decades of 
the 20th century. In English several terms are used such as special language, professional com-
munication, technical English, scientifi c English, English for special or specifi c purposes or 
ESP, English for Occupational Purposes, Professional English or, more recently, Academic and 
Professional Languages. There is no consensus among scholars regarding the boundaries of 
concepts transmitted by other terms such as ‘Language for Specifi c Purposes’ or ‘Specialized 
Language’. In order to avoid any controversy, the term `Academic and Professional Language` 
will strictly be used here to refer to any type of language used in professional communication, 
in an academic or professional aspect and characterized by a restricted number of users [5].
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Today ESP has its own developed methodology not only for researching but also for teach-
ing. The emphasis of ESP is always on practical aims to help people communicate in diff erent 
subject fi elds in English. It explains the fact that English is in the great demand for specifi c 
professional needs and for developments in the linguistic fi elds.

ESP is created to meet specifi c needs based on the language (grammar, vocabulary and 
style), skills, discourse and genres appropriate to professional activities. ESP has the same 
grammar, pronunciation and spelling as in all kinds of English. It includes general English vo-
cabulary with a large number of specialized terms or familiar words used in professional com-
munication; linked symbols and visual symbolizations, which nevertheless can be verbalized 
by professionals. Moreover, ESP may be related to the following disciplines such as linguistic, 
economy, marketing, IT-technology, social science and others. ESP may be used irrespectively 
on the level of learners (from intermediate to profi ciency). For example, most ESP courses are 
based on the deep knowledge of a language system, but it can be used with beginners. ESP 
learners are also increasingly involved in intercultural professional communication and in the 
development of intercultural competence.

There are several classifi cation of ESP in modern linguistics. According to traditional clas-
sifi cation, ESP is divided into two main types:

1) English for Academic Purposes (EAP) involving undergraduated, graduated and post 
graduated courses, and

2) English for Occupational Purposes (EOP) for study in a specifi c discipline (pre-study, 
in-study, and post-study) or as a school subject (independent or integrated) [5;6].

ESP of two types EAP and EOP is related to the actual discipline or work when learners 
have skills and abilities to study professionally.

Another classifi cation of ESP divides EAP and EOP according to discipline or professional 
subject fi eld into:

1) EAP involves English for (Academic) Science and Technology (EST), English for (Aca-
demic) Medical Purposes (EMP), English for (Academic) Legal Purposes (ELP), and English 
for Management, Finance and Economics;

2) EOP includes English for Professional Purposes (English for Medical Purposes, English 
for Business Purposes – EBP) and English for Vocational Purposes (Pre-vocational English and 
Vocational English).

The academic study of business, fi nancial English is increasingly important, especially 
for Master in Business Administration (MBA) courses. The learners of EOP courses deal with 
English for professional purposes in administration, medicine, law and business, and voca-
tional purposes for non-professionals at work (language for specifi c trades or occupations) or 
pre-work situations (concerned with seeking for a job and interview skills).

Nowadays there are the following sublanguages of ESP such as EAP (English for Aca-
demic Purposes), EBP (English for Business Purposes), ESAP (English for Specifi c Academic 
Purposes), EGAP (English for General Academic Purposes), EMP (English for Medical Pur-
poses), EOP (English for Occupational Purposes), EPP (English for Professional Purposes), 
EST (English for Science and Technology), EVP (English for Vocational Purposes) and EWP 
(English for/in the Workplace).

If in the early years of developing ESP, the interest was focused on English for Science and 
Technology and English for Business and Economics, in the 1990s a new branch of science 
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emerged and gained importance, thus English for Information Technology and English for the 
Internet became in trend. In the 2000s, due to the spread of mass tourism and changes in the 
world market, more and more people started to take up jobs (even if only summer jobs) abroad. 
The fact caused the rise of other “Englishes” for special purpose.

Nowadays English for Science and Technology (EST), the branch of ESP is in the center 
of attention. English for Science and Technology (EST) was the fi rst to be included in teaching 
English programme. EST has the greatest number of practitioners and the most numerous pub-
lications. According to David Crystal (1997), English for Science consists of a special vocabu-
lary, which often means a large set of words of Latin or Greek origin, besides the development 
of sciences and new discoveries impose the continuous renewal or enrichment of this scientifi c 
vocabulary [4: 67].

English for Science and Technology includes the large layers of scientifi c and technical vo-
cabulary, based generally on Latin or Greek terms, with a lot of compounds which can be very 
long, imposing abbreviations for practical use, long sentences with a complex internal structure 
(sentences based on noun phrases), and the use of passive constructions. Moreover, scientifi c 
and technical vocabulary requires continual updating because of the constant discovery pro-
cess. Neologisms or new terms arising in the discovery process are linked to the development 
of special languages. Finally, the names of new notions and concepts are incorporated into the 
largest available dictionaries and databases of English for Science and Technology.

There is also a “science-specifi c” grammar in EST: this means that the language of science 
prefers very accurate and unambiguous expressions, which leads to a higher rate of repetitive 
expressions, to the frequent use of relative pronouns (which, that, of which) or adverbials. 
Linking words that express contradiction, explanation, and conclusion are unavoidable. Such 
linking words are conjunctions (and, although, though, since, as), prepositions (despite, during) 
or adverbs (usually, meanwhile, fi rstly, secondly). Moreover, scientifi c texts in English often 
use long and complex sentences, with complex noun phrases.

Science and technology terminologies occupy special position in national languages. Ter-
minology of each branch of science and technology is systemically organized in accordance 
with the system of scientifi c concepts it serves (mathematical terminology, linguistic terminol-
ogy, physic terminology, social science terminology and many others). All these terminologies 
comprise the notion English for Science and Technology.

ESP teachers need to have considerable fl exibility, be willing to listen to learners, take in-
terest in the disciplines or professional activities the students are involved in, and to take some 
risks in their teaching. This involves selection of published material, adapting material if it is 
not suitable, or writing it. ESP teachers also need to assess the eff ectiveness of the teaching ma-
terial used whether it is published or produced. However, since the teachers are encouraged by 
their employees to write new material there is a danger of constant re-invention of the wheel; 
advantages of published materials are ignored even when they are suitable for a given situation.

It can be concluded that ESP (English for Specifi c Purposes) can be divided into several 
types according to the content and aims determined by the needs of a specifi c group of learners. 
ESP is often divided into EAP (English for Academic Purposes) and EOP (English for Occu-
pational Purposes). Further sub-divisions of EOP are sometimes made into business English, 
professional English (e.g. English for doctors, lawyers) and vocational English (e.g. English for 
tourism, nursing, aviation, and building).
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It is needed to conclude that professional terminological vocabulary can be in diff erent 
variation depending on its use: mathematical, physical, chemical, biological, medical, legal, 
philosophical, economic system with further identifi cation. Languages for special purposes are 
used in particular communicative spheres, they do not have general use and are not extended, 
similarly to literary languages, and they spread throughout the entire territory of the country. 
In recent decades, the normal Internet space has given the opportunity to use electronic ter-
minological dictionaries such as MultiLeks, Lingvo, TERMIUM, TERMIUM Plus, INTENT 
and others. The newly created dictionaries fully refl ect the core concepts, comply with rules 
and regulations of the modern Ukrainian literary language; standardize terminology in compli-
ance with all requirements of integrity, completeness and consistency, to make automated bank 
terms, unify and manage the massive amounts of factual data.

To sum up all the issues presented above, it is necessary to enumerate the peculiarities of 
LSP. Languages for special purposes are used in particular communicative spheres, they do not 
have general use and are not extended, similarly to literary languages, they spread throughout 
the entire territory of the country. The role of studying professional terminological vocabulary 
or Languages for Special Purposes (LSP) has become of a great importance. Studying scientifi c 
and technical terminologies will help to form not only translators’ linguistic competence, but 
also the ability to work eff ectively in computer-aided translation using electronic dictionar-
ies, modern search systems and other technologies. Studying Languages for Special Purposes 
(LSP) should be seen as a separate activity within linguistic study and language teaching with 
its own methodology and research principles. The emphasis should be on the practical aims 
more than theoretical ones. It will allow future translators communicate without barriers and 
work more eff ectively.
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ПРОБЛЕМА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ МОВ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ 
В АНГЛІЙСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

У статті досліджуються мови для спеціальних цілей, проблема їх диференціації в 
англійській термінології. Автор розглядає різні визначення поняття «LSP» у сучасній 
лінгвістиці, аналізує відмінні риси існуючих варіантів англійської спеціальної мови у те-
оретичному аспекті та їхня роль у професійній комунікації.
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В статье исследуются языки для специальных целей, проблема их дифференциации 
в английской терминологии. Автор рассматривает разные определения понятия «LSP» 
в современной лингвистике, анализирует отличительные черты вариантов английского 
специального языка в теоретическом аспекте и их роль в профессиональной коммуни-
кации.
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ЯВИЩЕ АНТОНІМІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ 
ТЕРМІНОЛОГІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Дослідження антонімії в термінології кримінального права в англійській мові може 
бути важливим для визначення динаміки розвитку термінології, виявлення особливос-
тей системної організації термінів, вирішення певних питань перекладу термінів і лек-
сикографічних проблем. У мові кримінального права, як і в загальнолітературній мові, 
антонімія – це категоріальні лексико-семантичні взаємовідношення протилежних зна-
чень, які передаються різними словами та слугують для вираження протилежності 
значень. Основні типи протипоставлення термінів-антонімів кримінального права в 
англійській мові: контрарне, контрадикторне, комплементарне та конверсивне.

Ключові слова: термінологічна система, юридична термінологія, кримінальне пра-
во, антонімія, термін-антонім.

Однією з важливих тем сучасних лінгвістичних досліджень є проблема терміноло-
гічності в системі мови. Термінологія як підсистема лексики літературної мови активно 
розвивається, оскільки вона, окрім інших функцій, ще й забезпечує сучасні інформацій-
но-обчислювальні процеси за умов науково-технічного розвитку. Ці дослідження стосу-
ються зокрема і галузі юридичної термінології, однією з підсистем якої є англійська тер-
мінологія кримінального права, оскільки лінгвістам необхідно зрозуміти стиль мислення 
юристів, їх мову, їх установки та їх професійне бачення [7, с. 219]. Термінологія кримі-
нального права з’явилася внаслідок об’єктивної необхідності регулювання суспільних 
відносин.

Кримінальне право є системою юридичних норм, що визначають злочинність та ка-
раність діянь, тому його завданням є охорона суспільного ладу нашої держави, її полі-
тичної та економічної систем, власності, особистості, прав і свобод громадян та правопо-
рядку від злочинних посягань. Тому текст кримінального права повинен бути зрозумілим 
і доступним як для правознавців, так і для пересічних громадян, бо від цього часом може 
залежати доля, а то й життя людини. Мова як системоутворюючий фактор відображає 
міжгалузеві зв’язки кримінального права, отже вивчення питань норм мови криміналь-
ного права, його правотворчого та правозастосовного аспектів і норм кримінального за-
кону у взаємозалежності, є дуже важливим.

Предметом цього дослідження є антонімія термінологічних одиниць сфери кримі-
нального права англійської мови, оскільки однією з важливих семантичних особливос-
тей лексичних одиниць є їх антонімічність. Антонімія як лексико-семантичне об’єднання 
слів на основі парадигматичних відношень зустрічається в термінологічній системі. Осо-
бливого значення набуває аналіз явища антонімії в галузевих терміносистемах, оскільки 
антоніми визнаються однією з найважливіших категорій системної організації термі-
нології [17, с.293]. Бінарна опозиція спеціальних одиниць найменування у мові науки 
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зумовлена протиставленням понять – елементам наукового опису об’єктів, його орга-
нізаційним початком [5, с.180.]. Антонімічні відношення сприяють визначенню місця 
термінів, їх взаємозалежності та взаємодії у межах терміносистеми. Система антонімів 
мови тісно пов’язана з процесами її розвитку, 

Дослідженням загальних і часткових питань проблеми термінології взагалі та тер-
мінологічних антонімів зокрема присвячені праці таких науковців, як А. Анисімова, 
Ю. Апресян, Н. Андреєв, Н. Артикуца, Р. Будагов, Л. Булаховський, Л. Введенська, 
В. Виноградов, В. Гак, Б. Головін, В. Даниленко, І. Долгова, Т. Канделакі, І. Качан, В. Ко-
миссаров, А. Крижанівська, В. Лейчик, Д. Лотте, Т. Панько, М. Процик, О. Сербенська, 
Л. Симоненко, А. Смирницький, А. Суперанська, Д. Шмельов, А. Уфімцева, С. Хижняк, 
I. Bianchi, U. Savardi, W. Charles, G. Miller, C. Fellbaum, D. Herrmann, S. Jones, G. Lloyd, 
M. Murphy, C. Paradis та інші. Проте, дискусійний характер певних положень загальної 
теорії антонімів, відсутність спеціальних комплексних досліджень, можливості вико-
ристати результати лінгвістичних досліджень не лише в мовознавстві, але й у практиці 
навчання фахової іноземної мови (англійської) зумовлюють доцільність вивчати явище 
антонімії як одне з виявів системності спеціальної лексики, одне з лексико-семантичних 
категорій або парадигм взагалі, оскільки як сама динамічна частина будь-якої мови, лекси-
ка, особливо професійна, тобто термінологія, є унікальним об’єктом для вивчення і в діа-
хронії, і в синхронії. У цьому плані доцільно дослідити антонімію англійської термінології 
кримінального права, тому що термінологія кримінального права, як одного з видів підмо-
ви, є відкритою динамічною системою, якій, подібно до лексичних одиниць, притаманний 
розвиток і здатність утворювати протилежні номінації. Англійські терміни кримінального 
права входять у склад термінології права та утворюють самостійну терміносистему, що 
має свої особливості. Ці терміни є упорядкованою сукупністю різних видів термінів, що 
виділяються з точки зору морфосинтактики, семантики та прагматики. Оскільки термін є 
єдністю форми та змісту, він повинен задовольняти певні вимоги: бути адекватним, тобто 
відповідати науковому знанню про відповідний об’єкт, точним, однозначним, однооформ-
леним. Термін співвідноситься з об’єктом відповідної галузі спеціального знання.

Антонімія це категоріальні лексико-семантичні взаємовідношення протилежних 
значень, які передаються різними словами та слугують для вираження протилежності 
значень. Антонімія в юридичній термінології, як і в кожній іншій відіграє виключно по-
зитивну роль в організації терміносистеми. Антонімічні відношення дозволяють виділи-
ти глибинну сутність протиставлюваних понять, допомагають визначити місце кожного 
терміна в юридичній термінології і сприяють системному та цілісному сприйняттю на-
укової інформації [16, с. 113]. Антоніми належать до однієї частини мови та мають бага-
то спільного в значеннях. Антоніми знаходяться у відношенні гіпо-гіперонімії, що слу-
гує видовим розрізненням до родового поняття. Антонімія в термінології є регулярним і 
необхідним засобом, оскільки за її допомогою виражена протилежність у змісті термінів. 
Для термінології явище антонімії є понятійним. Антонімії термінології кримінального 
права притаманна достатня системність та упорядкованість.

Мова науки, що фіксує розумову діяльність людини в процесі пізнання, має такі ж за-
соби, що реалізують на лексичному рівні загальні закономірності цього процесу, як і за-
гальнолітературна мова. І загальнолітературна мова, і термінологія, що є її підсистемою, 
основуються на характері людського мислення. Функція мислення полягає в тому, щоб 
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розкривати щось нове, невідоме, проникати в суть конкретного явища, встановлювати 
взаємозв’язки між предметами, подіями, явищами тощо, виділяти суттєве, самостійно 
приходити до нових узагальнень, умовиводів. Тому розумові операції можуть бути різ-
ними і включати аналіз, синтез, узагальнення, класифікацію, абстрагування, порівняння, 
що залежить від поставленого завдання чи конкретної проблемної ситуації, мети та ін-
формації, якою володіє людина та яку необхідно обробити [11]. Між словником науки і 
словником побуту – прямий і тісний зв’язок. Будь-яка наука починається з результатів, 
добутих мисленням и мовленням народу, і в подальшому своєму розвитку не відриваєть-
ся від народної мови [4, с. 165]. Тому розвиток антонімів пов’язаний з відображенням 
мислення людини полярно протилежних явищ дійсності [8, с. 10]. Термінологічна ан-
тонімія утворюється на основі логічного протиставлення, яке відображається в системі 
понять певної науки. Члени антонімічної парі називають предмети і явища одного роду і 
належать до однієї категорії об’єктивної дійсності [13, с. 102].

Низка науковців (В. Даниленко, Н. Котелова, Л. Кутіна, О. Митрофанова) вважає, що 
антонімічні відношення в термінології нічим особливим не відрізняються від здійснення 
таких зв’язків у загальнолітературній лексиці. Так же, як і в лексиці, в термінології слід 
виходити з семантичного протипоставлення і граматичного співвідношення термінів. 
Протилежність, закладена в основу антонімів, виходить не тільки з семантичних власти-
востей самих лексичних одиниць, а є мовним вираженням протилежностей об’єктивного 
світу, тобто лексиці мови науки антонімія притаманна не менше, а скоріше більше, ніж 
загальнолітературній. І для цього є свої причин, які криються в природі наукових понять 
[9, с. 79]. Антонімів-термінів не менше, ніж антонімів-нетермінів, оскільки протистав-
лення понять є невід’ємною частиною наукового опису об’єктів, що організують його 
початок …, що дозволяє виміряти явища, ознаки, якості [12, с.123].

Розвиток антонімічних відношень в лексиці відображає наше сприйняття дійсності 
у всій її суперечливій складності та взаємозумовленості, тому протилежні за значенням 
слова, як і поняття, що ними позначаються, протипоставлені одні одним на основі зв’язку 
між ними [3, с. 90]. Наприклад, слово criminal (злочинець) викликає в нашій свідомості 
антонімічну асоціацію з victim (жертва), а слово guilty (винний, винуватий) відразу ж 
асоціюється зі словом innocent (невинний). Бінарна протилежність є надзвичайно мо-
гутнім організуючим принципом у сприйнятті та пізнанні, і таким чином, також є дуже 
ефективним засобом в аргументації, розповіді, поясненні та описі [19].

Застосування семантичного, морфемного, синтаксичного та логіко-лінгвістичного 
аналізу значення термінологічних одиниць необхідний для визначення семантичної та 
формальної структур термінів та відповідних понять.

Велика кількість термінів кримінального права представлена іменниками або номі-
нативними конструкціями. Це пояснюється тим, що високий ступінь розвитку іменників 
в європейських мовах дає необмежені можливості для утворення абстрактних іменників 
від прикметників, тому основний склад термінології може бути обмежено іменниками 
[2, с. 24-39.]; іменники, як опора терміносистеми, виділяють статичний, фіксований шар 
словникового запасу, його перманентну суть, у той час як дієслова відображають дина-
мічний шар. Оскільки іменники позначають не тільки предмети та особи, але й процеси, 
вони є найуніверсальнішою частиною мови [1, с. 27]. Але це не означає, що в термінології 
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кримінального права в англійській мові немає дієслів, прикметників, дієприкметників чи 
прислівників, що залежить від того, яким чином характеризується те чи інше явище.

Терміни-антоніми можуть протиставлятися як за самою суттєвою семантичною 
ознакою (legality (законність) – illegality (незаконність)), так і за одним із семантичних 
компонентів змісту терміна (lawful surveillance (законне спостереження) – unlawful sur-
veillance (незаконне спостереження)). 

Терміни, пов’язані антонімічними відношеннями, означають полярні елементи тер-
мінологічного поля та мають однакові родові відповідності, вони об’єднуються родови-
ми семами і протиставляються видовими семами. Наприклад, для термінів biased inquiry 
(упереджене розслідування) і unbiased inquiry (об’єктивне (неупереджене) розслідуван-
ня), що знаходяться в антонімічних відношеннях, родовим терміном є inquiry (розсліду-
вання), а для термінів-антонімів external threat (зовнішня загроза) і internal threаt (вну-
трішня загроза) таким терміном є threat (загроза).

Інваріантною ознакою антонімів є граничне заперечення, яке свідчить про їх крайнє 
розташування на вісі протилежності. Деякі науковці (С. Хижняк) вважають, що основна 
відмінність антонімів у сфері юридичної термінології та, що всі антоніми відображають 
лише комплементарну протилежність, оскільки відсутні проміжні поняття між антоні-
мічними парами. Наприклад, дія може бути законна і незаконна, але не може бути тим 
чи іншим наполовину [18, с. 19]. Інші (І. Мятченко) вважають, що в термінології права 
реалізуються такі типи антонімії, як контрарна, комплементарна (взаємодоповнююча) 
та векторна [14, с. 17]. Е. Єршова, яка описує термінологію кримінального права і тор-
кається явища антонімії, пише, що в цій галузі спостерігається антонімія різного виду: 
а) що виражає відношення додатковості (умисел – необережність); б) що виражає якіс-
ну протилежність (градуальні опозиції); в) що виражає протилежну спрямованість дій, 
станів, якостей, тобто, конверсія (злочинець – потерпілий; обставини, що збільшують 
(щось) – пом’якшуючі обставини) [10, с. 10-11]. По відношенню до антонімії в англій-
ській термінології кримінального права ми дотримуємося думки Л. Новікова, що в плані 
протипоставлення сем термінів розрізняються контрарні, контрадикторні, комплемен-
тарні та конверсивні антоніми [15, с. 190-241].

Контрарна антонімія або градуальні антонімічні відношення (антоніми, що нази-
вають протилежні однаково рівні порядкові ознаки; вони виражають якісне протистав-
лення, виявляють градуальні опозиції із проміжними ступенями вияву якостей, тобто 
коли між двома протилежними поняттями можливе і проміжне): active (активний; ефек-
тивний) – inactive (бездіяльний, пасивний); preliminary investigation (попереднє роз-
слідування) – fi nal investigation (остаточний етап розслідування) (між ними ще може 
бути follow-up investigation (другий етап розслідування)); primary evidence (первинний 
доказ) – completing evidence (завершальний доказ) (між ними ще є secondary evidence 
(вторинний доказ)). 

Контрадикторна антонімія (перший член опозиції передбачає наявність другого члена 
опозиції, протиставлення основується на наявності чи відсутності якоїсь якості чи ознаки): 
plaintiff  (скаржник, позивач) – respondent (обвинувачений, відповідач); murderer (убивця) – 
victim (жертва); manslaughter (неумисне вбивство) – murder (умисне вбивство). 

Комплементарні терміни-антоніми виражають відношення додатковості (коли 
між двома поняттями немає проміжних компонентів), відображають комплементарну 
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протилежність та є однокорінними складними словами. Вони мають спільні семи, що 
актуалізуються в кореневій морфемі, та диференціюючі елементи семантики, які визна-
чають протиставлення: bribetaker (хабароодержувач) – bribegiver (хабародавець); before-
the-fact (перед вчиненням злочину) – after-the-fact (після вчинення злочину); law-abiding 
(законослухняний) – law-unabiding (незаконослухняний). Терміни-антоніми можуть про-
тиставлятися і за одним із семантичних компонентів змісту терміна: maximum punish-
ment (максимальне покарання) – minimum punishment (мінімальне покарання); severe 
punishment (жорстоке (суворе) покарання) – lenient punishment (м’яке покарання). 

Конверсивна (векторна) антонімія (антоніми, що позначають протилежно спрямовані 
дії, властивості, ознаки, описують одну й ту ж ситуацію з точок зору її учасників, які 
виконують протилежні функції): to reveal (викривати; розкривати) – to conceal (прихо-
вувати; утаювати); dangerous (небезпечний; загрозливий) – safe (безпечний; надійний); 
authentic (справжній, достовірний) – false (фальшивий; несправжній); to commit a crime 
(вчиняти злочин). – to investigate a crime (розслідувати злочин).

У структурно-семантичних типах антонімів виділяються два типи: 
 власне-семантичний – victim (потерпілий (від злочину), жертва (злочину)) – of-

fender (суб’єкт злочину, правопорушник, (засуджений) злочинець); innocent (невинний; 
ненавмисний) – guilty (винний, винуватий; злочинний); to charge (звинувачувати, обви-
нувачувати, висувати обвинувачення (проти когось)) – to acquit (виправдовувати (за су-
дом); звільняти від відповідальності; виносити виправдувальний вирок) і

формально-семантичний – relevant (доречний, релевантний, який має стосунок (до 
чогось)) – irrelevant (нерелевантний; недоречний; невідповідний); to affi  rm (стверджу-
вати; підтверджувати, затверджувати) – to disaffi  rm (заперечувати; скасовувати; 
відмовляти (у підтвердженні)); lawfulness (законність; правомірність) – unlawfulness 
(незаконність; неправомірність).

Активну участь у створенні понятійних опозицій мають структурно-граматичні типи 
складених термінів: Adj + N – Adj + N: grave crime (серйозний (тяжкий) злочин) – petty 
crime (незначний (дрібний) злочин); Past Part. + N – Past Part. + N: acquitted person (ви-
правдана особа) – convicted person (засуджений злочинець); Pr. Part. + N – Pr. Part. + N: 
confi rming evidence (доказ, що підтверджує) – rebutting evidence (доказ, що спросто-
вує); V + N: to detect a crime (розкривати злочин) – to secret a crime (приховувати злочин) і 
V + Adv: to examine directly (здійснювати початковий допит (опит)) – to examine fi nally 
(проводити заключний допит (опит)).

Науковці ще розрізняють у термінології два різновиди антонімів – лексичні та сло-
вотвірні. В мові науки антонімія виступає одним із регулярних принципів наймену-
вання понять з протилежним змістом і реалізується в двох типах: лексичному і слово-
творчому [9]:
 антоніми лексичного типу: defence witness (свідок захисту) – рlaintiff ’s witness 

(свідок позивача); credible witness (свідок, який заслуговує на довіру) – unreliable witness 
(свідок, який не заслуговує на довіру); aggressive weapons (наступальна зброя) – defensive 
weapons (оборонна зброя); 
 словотвірні антоніми: lethal weapon (смертоносна зброя) – non-lethal weapon 

(несмертоносна зброя); legal violence (законне застосування сили) – illegal violence 
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(незаконне застосування сили); justifi able killing (позбавлення життя, виправдане об-
ставинами справи) – unjustifi able killing (позбавлення життя, невиправдане обстави-
нами справи).

За структурою антоніми діляться на однокорінні (протилежне значення антонімів по-
яснюється протиставленням префіксів, що додаються до кореня, або префіксальних чи 
безпрефіксальних утворень; в англійській термінології кримінального права антонімічні 
значення часто реалізуються протиставленням безпрефіксального слова префіксально-
му, семантизація одного з компонентів антонімічної пари здійснюється за допомогою 
префікса, що надає заперечення співвіднесеному поняттю без елемента): criminal (зло-
чинний) – non-criminal (незлочинний); admissible (допустимий, прийнятний) – inadmis-
sible (неприпустимий, неприйнятний); accused (обвинувачений) – unaccused (необвину-
вачений); crime (злочинний) – anticrime (протизлочинний) і різнокорінні (власне лексичні 
антоніми, в яких протилежні значення є приналежністю цих слів у цілому): defendant 
(відповідач; підсудний) – plaintiff  (скаржник, позивач); lawyer (адвокат) – prosecutor (об-
винувач; прокурор); petty (незначний (дрібний)) – grave (серйозний (тяжкий)). 

Крім однокореневої антонімії, що ґрунтується на кореляції префіксів, існують термі-
ни-антоніми змішаного типу, де антонімічні відношення побудовані на протиставленні 
перших компонентів складних слів при однакових других: pre-trial (попередній розгляд 
справи) – post-trial (після розгляду справи). Ці складові частини вказують на різні ознаки, 
властивості речей, явищ, позначених другим компонентом.

Існують терміни, засновані на метафорі: carrot-and-stick approach (політика батога 
і пряника); bait and switch – (відволікай і хапай – різновид дрібного шахрайства: реклама 
дуже вигідних цін або умов покупки для залучення покупців в магазин, де стає відомо, що 
купити товар на оголошених умовах важко, або неможливо) [20].

Хоча антоніми зазвичай утворюють у мові парну кореляцію, проте слово може мати 
кілька антонімів, наприклад, defensive weapons (оборонна зброя) – aggressive weapons, of-
fensive weapons (наступальна зброя); internal threat (внутрішня загроза) – external threat, 
outsider threat (зовнішня загроза); undetected crime (нерозкритий (нерозслідуваний) зло-
чин) – detected crime, exposed crime, solved crime (розкритий (розслідуваний) злочин).

Таким чином, необхідність вивчення антонімії термінології кримінального права 
викликана не лише розвитком і функціонуванням цієї галузі знань. але й практикою 
навчання фахової іноземної мови (англійської). Аналіз семантичних відношень між 
термінологічними антонімами різних частин мови дозволяє виявити основні типи про-
типоставлення термінів-антонімів кримінального права: контрарне, контрадикторне, 
комплементарне та конверсивне. Термінології мови англійського кримінального права 
характерна достатня системність і впорядкованість.
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ЯВЛЕНИЕ АНТОНИМИИ В АНГЛИЙСКОЙ 
ТЕРМИНОЛОГИИ УГОЛОВНОГО ПРАВА

Исследование антонимии терминологии уголовного права в английском языке мо-
жет быть важным для определения динамики развития терминологии, особенностей 
системной организации терминов, решения определенных вопросов перевода терминов 
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и лексикографических проблем. В языке уголовного права, как и в общелитературном 
языке, антонимия – это категориальные лексико-семантические взаимоотношения 
противоположных значений, которые передаются разными словами и служат для вы-
ражения противопоставления значений. Основные типы противопоставления терми-
нов-антонимов криминального права в английском языке: контрарное, контрадиктор-
ное, комплементарное и конверсивное.

Ключевые слова: терминологическая система, юридическая терминология, уголов-
ное право, антонимия, термин-антоним.

Zelenska O.P., doctor of Pedagogy, full professor
State university of internal aff airs, Lviv, Ukraine

PHENOMENON OF ANTONYMY IN THE ENGLISH 
TERMINOLOGY OF CRIMINAL LAW

The investigation of the antonymy of the criminal law terminology in the English language 
can be very important for defi ning the terminology development dynamics, revealing the pecu-
liarities of the systemic organization of the terms, solving the certain issues of terms transla-
tion and lexicographic problems. In the language of criminal law as in the general literary 
language antonymy is the categorical lexico-semantic interrelations of the opposite meanings 
that are reproduced by diff erent words and serve to express the opposition of meanings. The 
main types of opposing the terms-antonyms of criminal law are contrary, contradictory, com-
plementary, and conversive ones.

Key words: terminological system, legal terminology, criminal law, antonymy, term-ant-
onym.
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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.
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Ключові слова: ARBEIT, SPARSAMKEIT, GELD, typisch deutsch, стереотипний 
лінгвокультурний концепт, ментальна ідентичність.

Мета дослідження полягає у визначенні н айважливіших 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 поведінкові мотиви представників етнолінгвоспільнот, що дозволяє 
окреслити правила і табу міжкультурного діалогу. Таким чином, дослідження лінгво-
культурних стереотипних уявлень допомагає ідентифікувати, декодувати та інтерпрету-
вати 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 – консервативно-
захисну функцію, зберігання кордонів, в тому числі й лінгвокультурних, цілісності ав-
тентичних 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 ін-
дивідуального 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 іденти-
фікуючого поля «свій – чужий», завдяки якому або пропускають лінгвокультурні фено-
мени до свого простору, або знищують їх на рівні свідомості, як ворожі. І хоча саме по 
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собі розділення на «своїх» і «чужих» не може інтерпретуватися як безумовно позитивне 
явище, створення особливого ідентифікаційного поля дозволяє певному етносу не роз-
чинятися і не зникнути в розмаїтті глобального світу.

Яскраве втілення циркулювання стереотипних уявлень у ментальному просторі різ-
них етносів можна побачити на прикладі концептосфер їхніх лінгвокультур. Беручи до 
уваги вищесказане, перейдемо до опису німецьких стереотипних лінгвокультурних кон-
цептів 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 ih-
rer 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 fl iegen 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);
– Wie die Arbeit, so der Lohn (яка праця, така й платня).
Звичайно, варто зі здивуванням та повагою закцентувати увагу на тому, як після Дру-

гої 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);
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– 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);
– 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 дру-
горядним 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.
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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 fi nanziert, sondern nach der Zahl ihrer Ab-
schlüsse… 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 на-
дати викладачам додатковий стимул заохочувати студентів добре вчитися і проходити 
весь курс.

Але будь-які чесноти, доведені до крайності, перетворюються на недоліки та викли-
кають 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».

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].
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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 
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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.
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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 infl uence on the formation and structuring 
of the mental identity of German linguistic community, as well as the reputation of the Ger-
mans 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 eff ectively. 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.
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МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

УДК 947.7
Динікова Л. Ш.,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського», Київ

ПУБЛІЦИСТИКА НА СТОРІНКАХ ПЕРШОГО КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО 
ВИДАННЯ «ТЕРДЖИМАН»

Стаття присвячена вивченню публіцистики на сторінках першого кримськотатар-
ського періодичного видання «Терджиман», що стало могутнім чинником подолання пра-
вового нігілізму в мусульманському середовищі, підвищення рівня його правової культури. 
Аналізуються контент і жанрова структура газети «Терджиман», досліджується роз-
маїття проявів публіцистики, особливості подання матеріалів у виданні. Жанровий аналіз 
палітри «Терджимана» дав можливість представити його композиційну модель, з’ясувати 
жанрово-стилістичні особливості матеріалів. Вивчення особливостей інформаційних, ана-
літичних та художньо-публіцистичних жанрів «Терджимана» дало змогу визначити жан-
рову специфіку видання і, отже, прослідкувати шлях зародження і розвитку кримськота-
тарської публіцистики.

Ключові слова: кримськотатарська публіцистика, жанр, культура, архітектоніка, на-
ціональна журналістика.

Вступ. Публіцистика як специфічна галузь суспільно-політичної творчої діяльнос-
ті, що поєднує у собі художнє відображення життя та його науково-соціологічного ви-
вчення, представлена різноманітними літературними формами і жанрами. Публіцистика 
в історії кримськотатарської літератури свого часу сталу рушієм соціальних процесів і 
культурного розвитку не лише Криму, а й усього мусульманського суспільства Російської 
імперії. Саме вона була основним засобом налагодження міжкультурних комунікації іс-
ламського світу з християнським Заходом.

Першим періодичним виданням кримських татар була заснована Ісмаїлом Гасприн-
ським газета «Терджиман». Це видання мало вирішальний вплив на розвиток кримсько-
татарської культури, літератури і публіцистики, на ньому виховувалися майбутні вчені, 
письменники, педагоги і політичні діячі. Говорячи про значення газети «Терджиман», 
відомий татарський просвітитель Джамалетдін Валіді [1] відзначав, що «Терджиман» 
для тюркських народів був важливішим, ніж «Times» для Європи.

«Терджиман» згуртував навколо себе творчі сили нації, на його шпальтах виникли 
нові художні та публіцистичні жанри, не характерні для тогочасної кримськотатарської 
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літератури. Проте жанротворчий потенціал видання досі не був предметом детального 
вивчення. Деякі розвідки в цьому напрямі можна знайти, зокрема, в [2, 3]. Тому потребує 
подальшого вивчення публіцистика «Терджимана» як оригінальне явище кримськотатар-
ської культури межі ХІХ–ХХ ст., що відображає у тій чи іншій формі погляди І. Гасприн-
ського щодо подальшого розвитку суспільства на основі міжкультурної комунікації.

Мета цієї статті – на основі аналізу змістового наповнення видання «Терджиман» 
з’ясувати його жанрово-стильові особливості, розглянути основні теми і проблеми, 
які І. Гаспринський піднімав на сторінках видання, і, отже, прослідкувати шлях роз-
витку кримськотатарської публіцистики. 

Інформаційні жанри в «Терджимані». І. Гаспринський був майстром слова і ви-
робив свій власний стиль, що вирізнявся своєю простотою, стислістю та зрозумілістю. 
Це була саме така мова, за допомогою якої просвітник хотів об’єднати весь мусульман-
ський світ.

Найпоширенішим інформаційним жанром на сторінках «Терджимана» є замітки. 
І. Гаспринський у невеликих за обсягом матеріалах подає відомості про різноманітні по-
дії та явища як у житті мусульман, так і у світі в цілому з урахуванням їх суспільної зна-
чимості. Тематика інформаційних статей у газеті охоплювала все розмаїття життя людей, 
розвиток науки, культури, мистецтва. Деякі статті стосувалися фактів повсякденного по-
буту і були результатом безпосередніх спостережень І. Гаспринського, інші інформували 
про суспільні події, наукові дослідження.

Подієва замітка становить основний потік інформаційних публікацій на шпальтах 
«Терджимана» – у рубриках «Місцеві відомості», «Внутрішні відомості», «Відомості», 
«Різні відомості» відображена інформація про актуальні явища, процеси, ситуації, факти 
та події. На сторінках газети друкуються відомості найрізноманітнішого характеру – по-
чинаючи від звітів про зібрання, з’їзди, діяльність організацій і закінчуючи повідомлен-
нями сільськогосподарського змісту, про погодні умови, про нестандартні події з життя 
пересічних громадян.

При цьому дуже часто такі замітки не мають суто фактологічний характер, а ще й 
містять оцінку ситуації самим І. Гаспринським, морально-повчальну складову і набу-
вають аналітичного характеру. Так, на першій шпальті № 2 (17 січня) 1884 р. міститься 
повідомлення про загибель від виснаження безпритульного. Початок замітки – повідо-
млення про смерть чоловіка, потім – думки І. Гаспринського про гуманізм і ставлення до 
ближнього, далі – фактаж про особу загиблого, його сім’ю. І насамкінець автор зверта-
ється до сина загиблого та його совісті.

У розділі «Суміш», який часто з’являвся на сторінках газети, публікувалися пере-
важно замітки-поради, основним змістом яких є програмна інформація. І. Гасприн-
ський давав переважно поради по господарству, з домоведення тощо (наприклад, «Фар-
бування шовку», «Покращення груш через прищеплення яблунь», «Чудодійна суміш 
від лому при нежитю чи ревматизмі» тощо).

Не оминав увагою І. Гаспринський і різноманітні культурні події – замітки-анонси 
на сторінках «Терджимана» містили повідомлення про виставки, літературні новинки, 
доброчинні заходи тощо. Так, у № 16 за 1885 р. редактор пише, що вчитель міської шко-
ли Бакір Ефенді уклав «Керівництво до правопису», а у співавторстві з учителем Аджи 
Халілем – «Географію Росії» та «Початкову арифметику». Також повідомляється про те, 
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що деяким поборником просвіти укладаються «Азбука за новою системою» та «Грама-
тика», і, крім того, готуються переклади художніх текстів. Підсумовуючи, І. Гасприн-
ський зазначає: «Ми дивимось на ці факти як на весну розумового пробудження наших 
мусульман».

Просвітник уважно слідкував за вітчизняними й закордонними діячами науки та 
культури. Відповідно, на сторінках «Терджимана» час від часу з’являлись ювілейні при-
вітання або ж некрологи.

Використовуючи жанр кореспонденції, І. Гаспринський висвітлював соціальні про-
блеми, політичне й економічне становище в тому чи іншому регіоні, що був населений 
тюркомовними народами. Зокрема, просвітник на сторінках своєї газети завжди роз-
повідав про свої мандрівки різними частинами країни, закордонням. Кореспонденції 
І. Гаспринського відзначаються особливою наочністю – автор вдавався до подробиць з 
побуту і деталізації, що є прикметою його стилю, а також подеколи до вишуканого схід-
ного стилю (переважно коли мова йшла про офіційні події і зустрічі з можновладцями). 
Кореспонденції, які з’явились внаслідок мандрівок видавця, наближають його твори 
«до літературного епістолярного жанру мандрівника» [2, c. 182]. Такими кореспонден-
ціями, зокрема, є «Кілька днів у Стамбулі» (№ 16 за 1885 р.), «Великий бал у Зимовому 
палаці» (№ 4 за 1893 р.). Часто І. Гаспринський публікує кореспонденції цілими цикла-
ми під загальною назвою упродовж кількох номерів (наприклад, «Від Бахчисарая до 
Ташкента» (№ 29–43 за 1893 р.). Свої кореспонденції просвітник вибудовує на фактах 
дійсності і намагається відобразити життя у всіх його проявах. Авторська позиція у них 
є домінантною.

Аналітичні жанри в «Терджимані». На сторінках газети «Терджиман» розвиваєть-
ся такий аналітичний жанр, як стаття. У газеті регулярно вміщались передові редакційні 
статті, які відкривали черговий номер. Тематика цих статей стосувалася переважно зло-
боденних подій в житті Російської імперії, кримськотатарського населення та мусуль-
манського світу в цілому. Лейтмотивом цих статей є слова І. Гаспринського, зазначені в 
першому номері «Терджимана»: «Розпочинаючи справу в ім’я Аллаха, беремося за перо 
задля служіння правді та просвіті». Статті-передовиці І. Гаспринського вирізняються 
чіткою авторською установкою на сприйняття. Автор переконує думкою, впливом на ро-
зум і почуття. Редакційні статті видавця були глибоко аналітичними. Розкриваючи суть 
суспільних процесів і явищ, І. Гаспринський майже завжди пропонує власні рішення або 
рекомендації, переважно досить оригінальні. Він ретельно добирає факти, ставить їх у 
зв’язок із явищами, якими вони породжені, розгортає систему аргументації.

У № 11 за 1885 р. на першій шпальті розміщено статтю «З приводу безпорядків 
у с. Сулеєвому», в якій І. Гаспринський висловлюється щодо справи про повстання 
проти встановленої законом влади, яка розглядалась Казанською судовою палатою. Ав-
тор відзначає, що йому прикро, що він не знав раніше про цю справу (у Самарському 
земстві введено обов’язкове страхування худоби від чуми, але деякі села відмовились 
виконувати розпорядження, внаслідок чого й виник конфлікт), адже міг би пояснити 
людям, які не до кінця усвідомили вимоги земств, у чому саме полягають ці вимоги і 
яке ставлення до них шаріату. Далі І. Гаспринський у контексті справи розглядає пи-
тання про становище релігії, поведінку мусульман і повчає, як треба було діяти владі, 
щоб не виникло конфліктів, а також стає на захист осуджених, доводячи, що діяли вони 
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не зумисне. При цьому поради редактора не ситуативні – вони застосовні для багатьох 
випадків і дадуть можливість уникнути багатьох непорозумінь у майбутньому: «Це де-
монструє ще раз, як обережно й обачливо потрібно діяти різним діячам, якщо вони 
бажають досягти практичних результатів від своєї діяльності».

Інша передовиця І. Гаспринського «Питання просвіти російських мусульман» (№ 23 
за 1983 р.) займає більше ніж півтори шпальти – автор розглядає питання просвіти му-
сульман, розповсюдження між ними російської мови, відкриття для них училищ і шкіл. 
Ця стаття загально-дослідницька – у ній розглядаються глобальні проблемні моменти 
розвитку тогочасного мусульманського суспільства.

Статтям І. Гаспринського були притаманні масштабність авторського погляду, гли-
бина узагальнень і висновків. Вони переважно є «стержнем» номера. Тематика цих 
статей охоплювала практично всі напрями життя кримськотатарського населення Ро-
сії та закордоння, зокрема в контексті проблем співіснування в одній державі людей 
різних національностей та віросповідань. Розгортаючи логіко-подієвий ланцюжок до-
казів, І. Гаспринський намагається переконати читачів у правильності своєї позиції. 
При цьому він не лише користується логічністю доказів, а й широко застосовує засоби 
емоційного впливу. Саме у своїх статтях просвітник висловив низку своїх пропозицій 
(зокрема про необхідність вивчати в традиційних національних школах, де був запро-
ваджений звуковий метод навчання, якесь ремесло, а також російську мову).

Художньо-літературні жанри в «Терджимані». Перші публіцистичні твори І. Га-
спринського з’явились у друці в 1871–1875 рр. під час його мандрівок Європою, Афри-
кою й Азією [2, c. 180]. На той час він розміщав свої дописи про східне життя на сторін-
ках газет Санкт-Петербурга, Москви й Одеси. Проте більша частина публіцистики була 
надрукована саме в газеті «Терджиман».

Художньо-публіцистичні матеріали на сторінках «Терджимана», являючи собою 
відгук на актуальні і злободенні події мусульманського світу, не лише давали читачам 
інформацію, а й виконували функцію естетичного виховання. Публіцистика І. Гасприн-
ського відзначається високохудожньою формою і відображає в експресивній формі 
погляди просвітителя, його ставлення до серйозних соціокультурних проблем. Вона 
завжди містить суспільно-значимий складник, емоційно насичена і несе великий об-
сяг авторських емоцій. Практично в кожному номері друкувалися нариси, фельєтони, 
памфлети, які відображали розмаїті аспекти побуту кримотатар, стан жіноцтва, народне 
життя тощо. Поставлені в публіцистичних текстах питання (наприклад, «Звернення до 
єгипетського феллаха», «Про дещо», «Листи Бабай-Рахіма» тощо) покликані були при-
вести до світоглядних і філософських міркувань та висновків. І. Гаспринський адре-
сував свої тексти широким читацьким масам і особливу роль відводив формуванню 
поглядів на життя людей, їх залучення до безпосередньої участі в його реалізації.

Також І. Гаспринський публікує пізнавальні тексти (наприклад, «Нарис історії кора-
блебудування», № 11 (1883 р.)), покликані розширити культурний світогляд кримських 
татар, залучити їх до досягнень науки, техніки, мистецтва, літератури.

Дуже часто на сторінках «Терджимана» І. Гаспринський публікує проблемні на-
риси, у яких він насамперед аналізує важливі проблеми в їх конкретних проявах, діях 
окремих людей і колективів. Осмислення великої кількості фактів, синтез різноманітно-
го матеріалу дає змогу просвітнику обширно говорити про актуальні питання. Такими 
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проблемними нарисами, зокрема, є «Два слова про перелюб» № 53 (1886 р.), цикл «Жит-
тя й друк у Туреччині» № 41 (1884 р.) – № 9 (1885 р.) тощо.

У жанрі фейлетону розкривається талант І. Гаспринського як сатирика. Викорис-
товуючи незбориму силу сміху та висміювання, просвітник викриває негативні факти, 
процеси і явища дійсності. В основі його фейлетонів не лише гучні, очевидні факти, а 
й факти рядові, звичайні. І в цьому майстерність і глибоке осмислення дійсності І. Га-
спринським, який умів підмічати такі на перший погляд малозначимі факти, бачити 
їх внутрішній зміст, моральну підоснову. Узагальнюючи негативні факти, І. Гасприн-
ський осуджує їх, заперечує зло, пояснює його коріння та наслідки. У № 6 за 1883р. 
під псевдонімом Бабай-Рахім опубліковано фейлетон «Листи Бабай-Рахіма», у якому 
автор звертається нібито до «Терджимана» як до свого сина. Бабай-Рахім каже, що 
у його місті Узун-Топе (при цьому дається примітка, що це місто пропущене на всіх 
картах і знати його розміщення немає потреби) люди поділяються на чотири категорії: 
люди знання; люди, які нічого не знають, але яких можна вчити і перевести до першої 
категорії; люди, які нічого не знають і не хочуть знати (на них не варто зважати, бо 
вони самі по собі не шкідливі); нарешті, люди, які нічого не знають, але переконані, 
що знають все («Ось воно покарання Аллаха!»). Потім Бабай-Рахім каже, що суспіль-
на думка – «це щось таке, що розумних перетворює на дурнів, а дурнів робить розум-
ними…», і розповідає відповідну повчальну іронічну історію.

Есеї І. Гаспринського є вершиною його публіцистичної творчості [2, c. 182]. Не-
великі за обсягом і вільні за композицією, ці тексти розглядають осібні тексти і пи-
тання. У них передано особисті, суб’єктивні міркування, враження, спостереження, 
думки видавця, пов’язані з його діяльністю – як видавничою, так і просвітницькою. 
Есеї І. Гаспринського вирізняються логікою викладення, доказовістю, наочністю, май-
стерністю викладу. Наприклад, есей «Російське мусульманство. Думки, замітки і спо-
стереження», присвячений питанням внутрішньої національної політики Російської 
імперії порівняно з іншими, насамперед західними, поліетнічними державами. Есей 
«Береженого Бог береже» являє собою міркування просвітника про людину й природу, 
спосіб життя та здоров’я.

На сторінках «Терджимана» видавець регулярно публікує листи до редакції від чита-
чів. Листи ці найрізноманітнішого спрямування, на які часто дається коментар редакції 
(тобто власне І. Гаспринського). У № 26 за 1883 р. опубліковано лист А. Абібулли Ефен-
ді, в якому він відзначає, що погоджується зі статтею в одному із попередніх випусків 
«Терджимана» невідповідно малу оплату народним вчителям за їх посилену працю. При 
цьому він відзначає, що також потрібно звернути увагу на становище мулл і хатибів, які 
також мають мізерну платню. І. Гаспринський від імені редакції відповідає, крім іншого, 
що «потрібно подумати про достойне утримання духовенства». Або ж у № 2 за 1884 р. 
І. Гаcпринський публікує витримку з листа Улли Анварева, який висловлює свою думку 
з питання про можливість сумісництва ісламу та цивілізації. Редактор відзначає, що пу-
блікує цей лист, оскільки він є цікавим як за змістом, так і за мовою.

Зворотній зв’язок від читачів давав змогу редактору не лише оперативно отримува-
ти відомості про щоденні проблеми населення, а й відслідковувати реакцію читачів на 
публікації в «Терджимані», що було особливо важливо в умовах його просвітницької 
діяльності. Адже хоча І. Гаспринський і діяв поступово та якомога толерантніше, але все 
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ж мусив долати багато перепон, пов’язаних, зокрема, і з консервативністю світогляду на-
селення. Тому відгуки читачів на його статті давали йому змогу побачити, на чому варто 
більше зосередити увагу або ж де варто змінити підхід, щоб досягти своєї мети.

Висновки. «Терджиман» відіграв значну роль у справі організації і популяризації 
національної просвіти і виховання, поширення ідеї облаштування полікультурної дер-
жави на засадах національної рівності. Більш ніж чверть століття видання виконувало 
різноманітні функції: від джерела інформації для тюркських народів Росії до методич-
ної допомоги вчителям, від рупора нових політичних ісламських сил до віддзеркалення 
всього найсвіжішого, що з’являлося в літературі та культурі. Саме на його шпальтах цьо-
го видання виникли нові художні та публіцистичні жанри, не характерні для тогочасної 
кримськотатарської літератури. «Терджиман» мав вирішальний вплив на розвиток крим-
ськотатарської культури, літератури і публіцистики.

Подальшого вивчення потребують матеріали «Терджимана» під тим кутом зору, що 
вони є джерелом для досліджень з етнології, педагогіки, історії, фольклору, соціології, 
економіки, літератури і публіцистики тюркомовних народів Російської імперії і насампе-
ред кримських татар межі ХІХ–ХХ ст.
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ПУБЛИЦИСТИКА НА СТРАНИЦАХ ПЕРВОГО КРЫМСКОТАТАРСКОГО 
ИЗДАНИЯ «ТЕРДЖИМАН»

Статья посвящена изучению публицистики на страницах первого крымскотатар-
ского периодического издания «Терджиман», которое стало могучим фактором пре-
одоления правового нигилизма в мусульманской среде, повышения уровня его правовой 
культуры. Анализируются контент и жанровая структура газеты «Терджиман», ис-
следуется разнообразие проявлений публицистики, особенности представления мате-
риалов в издании. Жанровый анализ палитры «Терджимана» позволил представить его 
композиционную модель, выяснить жанрово-стилистические особенности материалов. 
Изучение особенностей информационных, аналитических и художественно-публици-
стических жанров «Терджимана» позволило определить жанровую специфику издания 
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и, следовательно, проследить путь зарождения и развития крымскотатарской публи-
цистики.

Ключевые слова: крымскотатарская публицистика, жанр, культура, архитектоника, 
национальная журналистика.

Dynikova L.

PUBLICATION ON PAGES OF FIRST CRIMEAN TATAR EDITION 
«TERJIMAN»

The article is dedicated to studying of publicistic writing of the fi rst Crimean Tatar periodi-
cal paper «Terjiman» that was a powerfull fartor of negotiation of rule scepticism in Islamic 
society. Genre specifi city is studied. In particular, we researched special aspects of informative, 
analytical, and artistic and publicistic genres in «Terjiman».

Materials of the newspaper can be a headquarters for issues of ethnology, pedagogy, his-
tory, authentic, sociology, economy, literature, publicistic of Turkic-speaking nations of Rus-
sian Empire, most notably of Crimean Tatars in the XIX –XX centuries.

In spite of unstructured inner architecture, «Terjiman» lined up behind itself the nation 
creative forces. New genres, unlike for erstwhile Crimean Tatar literature, was just arisen on 
the newspapers broadsides. In particular, I. Gasprinsky used such kind of genres: informative 
(chronicle, vignette, personal, review, correspondence, etc.), analytical (true articles), and ar-
tistic and publicistic ones (newspaper story, feuilleton, essay).

Genre analys of «Terjiman’» range of expression provided an opportunity to present its 
composition model, to explore genre and stylistic special aspects of published materials. Stud-
yin og special aspects of «Terjiman’» genres provided an opportunity to follow up the way of 
Crimean Tatars periodical rise and evolution. We came in view of the fact that I. Gasprinsky 
was an artist in words and produced he’s own style which diff er by simplicity, condensation, 
and perspicuity.

Key words: Crimean Tatar publicistic, genre, culture, architectonic, national journalism.
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ОЦІННА ЛЕКСИКА У ТЕКСТАХ НАУКОВОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ
(НА МАТЕРІАЛІ РЕЦЕНЗІЙ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ)

Стаття присвячена аналізу лексичних засобів оцінки й способів їх реалізації в тек-
стах наукових рецензій німецькою мовою. Охарактеризовано основні типи оцінної 
інформації, що зазвичай подається в оцінних текстах наукової сфери спілкування. 

Ключові слова: наукова рецензія, лексико-синтаксичні засоби оцінки, оцінна семан-
тика, прагматична інформація, наукова комунікація.
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Наукова комунікація є складним процесом та відображає комплекс завдань, до яких 
належить продукування, передача та критичне осмислення наукової інформації. Кожне 
з цих завдань характеризується певними комунікативними функціями. Основними серед 
них є функції повідомлення та пояснення (інформативна), апелятивна функція, функції 
встановлення контакту й оцінювання (прагматична) [11:24]. 

У рамках наукового спілкування відбувається багатоаспектну діяльність, що пред-
ставлена процесами створення, осмислення та обміну науковою інформацією. Пропо-
зиціональна складова тексту при цьому виконує роль інформативної основи та будується 
й синтезується за допомогою певних мовних одиниць, що формують різні види праг-
матичної інформації у наукових текстах відповідно до їх жанрової спеціалізації. При 
цьому оцінка, як специфічна семантична категорія, виконує роль рушійної складової, що 
здатна забезпечити повноцінну реалізацію та ефективне сприйняття наукових творів, у 
яких інформативний компонент, вбираючи в себе одночасно як пропозиціональну, так 
і прагматичну складову, завжди позначений присутністю основної інтенції будь-якого 
критичного тексту – оцінки [13]. 

Наукова рецензія є особливим типом текстів наукової комунікації, що забезпечує не 
тільки виконання пізнавальної функції, а й функції накопичення та повідомлення інфор-
мації, функції оцінки, зумовленої введенням нового та трактуванням проблеми в тексті 
рецензії, його інтерпретації та оцінці інформації, що передається, на тлі загального по-
відомлення змісту рецензованого видання.

Рецензія як тип наукового тексту досліджувалася науковцями насамперед з огля-
ду на її семантико-композиційну організацію [8, 12; 4; 5], екстралінгвістичні аспекти 
функціонування [2] та лінгвостилістичні особливості, що зумовлюються реалізацією 
науково-термінологічної лексики при створенні наукових текстів [3;8]. Проте досі не-
достатньо уваги зверталось на вивчення особливостей вираження та функціонування 
оцінно-кваліфікаційного компонента лексико-семантичного та синтаксичного скла-
ду тексту німецькомовної наукової рецензії. Отже, актуальність даного дослідження 
зумовлена необхідністю комплексного аналізу рецензії, яка є однією з форм реалізації 
наукового дискурсу усіх галузей науки, її лінгвостилістичного аналізу з огляду на ті 
комунікативно-прагматичні завдання, що вона виконує як текстотип наукового дискур-
су. Одним з них є визначення основних лексичних засобів оцінювання та способів їх 
реалізації в тексті наукової рецензії. 

Предметом дослідження в статті є специфіка вираження оцінної семантики в тек-
сті наукової рецензії, об’єктом виступає сукупність лексико-синтаксичних засобів оці-
нювання, притаманних текстам німецьких наукових рецензій. Тому цілі й завдання 
спрямовані на виділення основних оцінних лексико-синтаксичних клішованих (сталих) 
одиниць та визначення способів їх реалізації в інформативній основі текстів наукових 
рецензій.

У сфері наукового спілкування показовим є переважне використання клішованих 
(усталених) лексико-синтаксичних засобів вираження інформації в критичних текстах, 
в тому числі й – оцінної [7, 101-102]. Така тенденція сприяє появі стереотипних мовних 
формул, реалізація яких зумовлює усталеність, чіткість та логічність повідомлення, а від 
цього й – ефективність сприйняття наукової інформації.
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Лексичний склад наукової мови, котрий є чітко регламентованим та сформованим 
традицією наукового спілкування, що складалася впродовж віків, представлений трьо-
ма рівнями: термінологічний (регулює визначення понять та явищ, що досліджуються 
в певній науково-професійній сфері), загальнонауковий (літературно-книжна лексика, 
професіоналізми) та рівень, що охоплює мовні засоби загальновживаної літературної 
мови (слова, що набувають узагальненого значення). 

Оцінні дії рецензента, як правило, реалізуються завдяки таким мовним засобам, що 
виражають кваліфікацію предмета дослідження в рецензованому тексті, якості та успіш-
ності дослідної діяльності автора рецензованого тексту та ситуації, в якій безпосередньо 
відбувається дослідження. Цій ситуації властива галузева ознака, визначений історичний 
період реалізації та рівень складності й актуальності проблеми. До цих мовних засобів 
оцінки, а ці насамперед оцінні слова та вирази, можна віднести кваліфікативні предикати 
(прикметники, дієприкметники та прислівники), що відображають „оцінку денотативної 
ситуації або її елементів мовцем відносно якісних та кількісних ознак” [1, 29]. У цю 
групу можуть входити й іменники, які в своїй основі вже мають оцінну сему та квалі-
фікують, як правило, статус автора РТ, рівень його наукової компетентності та ерудиції.

Численні екстралінгвістичні фактори, серед яких насамперед ‒ комунікативна си-
туація рецензування, зв’язок з певною предметною областю, належність рецензента до 
певної наукової спільноті, наявність певних традицій наукового письма, а також індиві-
дуального стилю рецензента – зумовлюють лексико-семантичну будову тексту наукових 
рецензій, що виявляють себе у виборі різнорідних одиниць при лексичному наповненні 
даних текстів. 

Представлене дослідження аналізує лише один тип оцінної інформації – денотатив-
но-оцінна (експліцитна), яка присутня в текстах наукових рецензій, поряд з конотатив-
но-оцінною та підтекстово-оцінною (імпліцитною). До денотативно-оцінної лексики на-
лежать такі одиниці, оцінний компонент значення яких наявний в семантичній структурі 
слова, поряд з іншими (дескриптивним, модальним тощо) та пов’язаний з різним сприй-
няттям оцінної інформації: стереотипним, емоційно-оцінним та інтелектуально-оцінним 
[6].

Інтелектуально-оцінна лексика представляється в рецензії за допомогою таких лек-
сичних одиниць, що слугують для підкреслення істинності (scharfsinnig; eigenständig), 
значущості й корисності дослідження, проведеного автором рецензованого тексту. Ре-
цензент також виділяє позитивні якості рецензованого тексту, вказуючи на доцільність 
вибору автором певного підходу до вивчення проблеми, напр.: Bei der Bestimmung der 
semantischen Werte, die die einzelnen syntaktischen Funktionen annehmen können, greift 
Cuartero Otal punktuell auch in fruchtbarer Weise auf die internationale Diskussion zurück, 
etwa bei der Abgrenzung von agentiven und nicht-agentiven Subjekten (PhiN, №24, 2005:100).

Якість рецензовного твору та відповідно науково-творча діяльність його автора ви-
значається також за допомогою одиниць інтелектуально-оцінної лексики. Наприклад: 
Es ist Verdienst des Autors, theoretische und praktische Fragen der Pädagogikausbildung für 
Lehrer aufgearbeitet und zusammenhängend dargestellt zu haben (Pädagogik, Jahrgang 45, 
1990:443).

Представлення та аналіз недоліків у рецензованому тексті може бути представлений 
висловленнями з актуалізацією лексем – носіїв негативної оцінки, напр.: Das Fehlen eines 
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Sachindexes stellt m.E. den einzigen größeren formalen Mangel der Arbeit dar, weil… (ZPSK, 
Band 43, №6, 1990:838).

Паралельно із інтелектуально-оцінним мовними одиницями у текстах німецьких нау-
кових рецензій функціонують й такі, що слугують елементами виразності, суб’єктивного 
оцінювання, а тому й емоційності (faszinierend, warmherzig, eindrucksvoll). 

Необхідно також зазначити, що використання подібної лексики не є типовим яви-
щем в практиці рецензування німецьких наукових текстів на відміну від українських, 
або, скажімо, російських. Емоційний відгук у рецензії може стосуватися безпосередньо 
характеристики змісту тексту, що підлягає рецензуванню, коли йдеться про важливе над-
бання в сфері науки, або навіть характеристика сучасного стану вирішення проблеми, 
що розглядається в рецензованому творі, наприклад: Der Band 40 der Diskussionsreihe 
eine eindrucksvolle positive Bilanz pädagogischer Theorieentwicklung in der Deutschen De-
mokratischen Republik und orientiert zugleich auf wichtige ungelöste Fragen dieses Prozesses 
(Pädagogik, Jahrgang 44,№3, 1989:256).

Оцінка за аспектами корисності та „успішності”/„вдалості” тексту, що рецензується, 
можна продемонструвати наступним прикладом: Dem Rezensenten ist bekannt, mit welcher 
Sorgfalt und wissenschaftlichen Akribie die Herausgeber gearbeitet haben; Ergänzungen, Er-
läuterungen, Fußnoten für das Verständnis der deutschen Leser sind hilfreich, aber Kürzungen 
der Originalausgabe, sei es auch „nur“ auf Kommentare bezogen, sind immer „ein empfi nd-
lich Ding“ (P, Jh.44, №3, 1989:255). 

Усталеним засобом позитивної або негативної експліцитної оцінки виступають 
дієслова на позначення кваліфікаційних дій (dem Autor hohe Anerkennung zollen, wür-
digen, qualifi zieren), дієслова або іменники, що позначають певні різновиди позитивно 
або негативно оцінюваних дій та їх результати (das Verdienst; der Gewinn, der Mangel), а 
також словосполучення з ними. 

Функціонування лексичних засобів оцінки у текстах рецензій демонструє, що в своїй 
актуалізації в реченні-висловленні вони характеризуються різним ступенем аксіологічної 
інтенсивності. Семантика оцінки має виражений інтенсивний характер у висловленнях 
при входженні лексичної одиниці до складу рематичного компоненту висловлення, 
до його асертивної частини. Інший тип реалізації оцінного значення представляють 
висловлення з інформативною функцією до складу яких входять одиниці оцінної 
семантики як додаткова предикація. У цьому випадку оцінний компонент не належить 
до асертивної частини висловлення і його оцінне значення дещо знижується, „гаситься”. 
До лексико-синтаксичних засобів вираження інтенсивної оцінки передовсім належать 
оцінні висловлення, які можна назвати оцінними мовленнєвими актами. 

Типовий випадок власне оцінних висловлень становлять речення, де засоби оцінки 
входять до логічного предикату, який згідно з порядком слів досліджуваних мов займає 
другу позицію після логічного суб’єкта, наприклад: Für Leser in unserem Lande hat ein 
solches Buch seine besondere Bedeutung vor allem darin, daß es nicht nur interessant ist, ein 
Stück Kulturgeschichte eines anderen, noch dazu befreundeten Lande zu erfahren, sondern daß 
es für den eigenen Weg auch wichtig ist,… (P, Jh. 44, № 3, 1989:261).

Досить типовим для тексту німецької рецензії є випадок, коли оцінне словосполучен-
ня, що входить до рематичного компоненту висловлення, з’являється перед тематичним 
компонентом, утворюючи емфатичну конструкцію: Sinnvoll für diese Leserinnengruppe ist 
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auch das umfangreiche Glossar der verwendeten Fachtermini;… (FQS, Vol.1, No.2, 2000). 
Ще один приклад: Als großes Verdienst der vorliegenden Literaturgeschichte sei hervorgeho-
ben die Berücksichtigung der „Dichtung aus der Bukowina” im Kontext der Lyrik der fünfziger 
Jahre … (SK, Jh.26, №2, 1995:379).

Для досліджуваних рецензій більш типовим є таке функціонування лексики оцінної 
семантики (іменників, прикметників, прислівників, певною мірою дієслів), при якому 
створюються контексти, які „зменшують” аксіологічне значення певного слова чи слово-
сполучення, знижують його інтенсивність. До таких належать контексти, утворені акта-
ми повідомлення, в яких, зокрема, оцінна одиниця входить до складу референтної групи, 
особливо, якщо у синтаксичній структурі речення вона займає позицію другорядного 
члена речення, належного до периферії синтаксичної структури. 

При аналізі лексичної складової текстів наукових рецензій виявлено групу слів, що 
реалізують конотативно-оцінну (слова з периферійною оцінною семою) інформацію та 
представляють характеристику предмету та об’єкту рецензування за такими параметра-
ми:

професіоналізм автора та його творчі здібності; доцільність вибору певних підходів 
у дослідженні: jung, talentvoll, professionell, berufsmäßig; значимість, цінність, актуаль-
ність, новизна, цільність РТ; повнота вирішення поставлених завдань та відповідність 
очікуванням щодо тексту обраного типу: groß, reichhaltig; ausführlich, wichtig, auff ällig, 
eindrucksvoll; positiv; scharfsinnig; ertragreich, eigenständig; neu, interessant; erstaunlich; 
zahlreich; verdienstvoll; profund; gründlich; nützlich; faszinierend; förderungwürdig; eigen-
ständig; detailliert; federführend; чіткість, логічність, точність, сумлінність, послідовність 
викладу матеріалу, достовірність фактів, висновків, наприклад: deutlich, ausgewogen. 

За допомогою одиниць даної лексичної групи оцінна інформація до тексту наукової 
рецензії вводиться імпліцитно, завуальовано. При цьому їх семантичні значення створю-
ють конотації з тими параметрами оцінювання, що представляють функціонально-сти-
лістичні, психолінгвістичні та хронотопні особливості наукового твору, що рецензується.

Підводячи висновки, зауважимо, що лексичний базис текстів німецьких наукових 
рецензій, зумовлюється певною структурною організацією та прагматичною спрямова-
ністю на оцінювання. Він представлений широким спектром власне оцінних одиниць 
(стереотипними, емоційно-оцінними та інтелектуально-оцінними), та тих, що реалізу-
ють імпліцитну оцінну інформацію. 
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ОЦЕНОЧНАЯ ЛЕКСИКА В ТЕКСТАХ НАУЧНОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ 
(НА МАТЕРИАЛЕ РЕЦЕНЗИЙ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ)

Статья посвящена анализу лексических средств оценки и способов их реализации 
в текстах научных рецензий на немецком языке. Характеризуются также основные 
типы оценочной информации, которая обычно используется в оценочных текстах на-
учной сферы общения.

Ключевые слова: научная рецензия, лексико-синтаксические средства оценки, оце-
ночная семантика, прагматическая информация, научная коммуникация. 

 
Korneva N., PhD, assistant professor
Mykolaiv V.O. Sukhomlinskyi national university, Mykolaiv 

EVALUATIVE LEXICAL PHENOMINA IN THE TEXTS 
OF ACADEMIC PUBLICISM 
(THE GERMAN REVIEWS)

The article is devoted to the defi nition and the analysis of the language means of assessment, 
methods of their implementation in the texts of German scientifi c reviews. The characteristic 
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of the main types of evaluative information in the texts of academic communication is also 
presented.
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tic means of assessment, pragmatic information, academic communication. 
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КОМУНІКАТИВНО-МАНІПУЛЯТИВНА СТРАТЕГІЯ ІНТЕРОГАТИВІВ У 
ПЕРЕДВИБОРЧІЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІЙ КАМПАНІЇ 2019 РОКУ

Стаття присвячена дослідженню маніпулятивної стратегії інтерогативів у пе-
редвиборчій президентській кампанії 2019 року у публіцистичному стилі. Виявлено та 
описано найбільш типові тактики й прийоми її реалізації кандидатами на пост Пре-
зидента України.

Ключові слова: комунікативно-маніпулятивна стратегія, комунікативна тактика, 
маніпуляція, інтерогативи, публіцистичний стиль, вторинні функції, емоційно-експре-
сивне повідомлення.

Українське суспільство з часів становлення незалежності визначило пріоритетним 
напрямком демократію і по сьогоднішній день поділяє пов’язані з нею трансформаційні 
процеси. Гарантом втілення цієї демократії є Президент. В 2019 році в Україні відбулася 
передвиборча президентська кампанія, що активізувала політичну та громадську діяль-
ність. Маніпулятивний вплив у демократичному політичному дискурсі розуміється як 
такий, де присутня жорстка конкуренція, на відміну від тоталітарного, де позиціонується 
зміцнення лише влади однієї особи. Способів і засобів прихованого впливу на суспіль-
ство існує безліч. Але зважаючи на тему дослідження, мова йтиме саме про питальні 
речення як стратегічний інструмент у маніпулятивній комунікації політичних діячів. 

Цікавим прийомом маніпуляції суспільною свідомістю є використання інтерогати-
вів, але не лише з типовою для питання первинною функцією запиту чи передачі інфор-
мації, а й пов’язаним комунікативним наміром політика надання емоційно-експресив-
ного повідомлення, що направлене на зміну думки та цілей людей у необхідному для 
нього руслі. Виникає питання, як інтерогативи в контексті політичного дискурсу можуть 
змінити ставлення виборців до кандидата на посаду Президента України. Це і зумовлює 
актуальність роботи, мета якої – дослідження комунікативно-маніпулятивної стратегії 
інтерогативів у передвиборчій президентській кампанії в Україні 2019 року на матеріалі 
друкованих ЗМІ, а саме – інформаційних бюлетенів та газет наступних кандидатів на 
пост Президента України: П.О. Порошенка, С.О. Тарути, А.І. Садового, О.Ю. Вілкула, 
О.В. Ляшка, А.Є. Білецького, Ю.В. Тимошенко, О.Л. Шевченка, А.П. Яценюка. Відповід-
но до мети завданнями роботи є виявлення особливостей комунікативно-маніпулятивної 
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стратегії питань та найбільш розповсюджених тактик її реалізації, а також встановлення 
специфіки, способів реалізації вторинних функцій інтерогативних висловлювань та ви-
вчення особливостей їх відтворення. Вибірковим шляхом було досліджено 12 газет та 9 
інформаційних бюлетенів друкованих ЗМІ.

Визначення «маніпуляція» в суто психологічному аспекті означає різновид соціаль-
ного впливу, який використовується для прихованого впровадження в психіку жертви ці-
лей, бажань, намірів, відносин або установок маніпулятора, які не збігаються з актуально 
існуючими потребами жертви. Це приховане управління людьми та їх поведінкою [4].

Лінгвісти розглядають мовну маніпуляцію (маніпулювання) як різновид маніпуля-
тивного впливу, здійснюваного шляхом майстерного використання певних ресурсів мови 
з метою прихованого впливу на когнітивну і поведінкову діяльність адресата [7: 25]. Як 
зарубіжні так і вітчизняні лінгвісти (Ф.С. Бацевич, В.В. Зірка, О.В. Дмитрук, О.Г. Руда, 
Т. ван Дейк, Є.Л. Доценко) сходяться в думці щодо присутнього прихованого елемента 
комунікації, чи то монологічного мовлення, чи то в діалозі, створення ілюзії повного ро-
зуміння потреб чи побажань населення як своїх власних, управління свідомістю певних 
соціальних верств населення та завуальоване нав’язування особистих цілей, намірів, що 
відрізняються від суспільних, через звертання (вербально чи не вербально) до соціуму.

Для втілення власних цілей політичні діячі продумують кожен свій крок, адже мані-
пуляція потребує точності та виваженості у діях. Саме тому політики часто використову-
ють конкретні маніпулятивні стратегії та тактики. Науковці розглядають маніпулятивну 
стратегію як вербальні ресурси, вжиті з метою маніпулювання у поєднанні з певними 
прийомами структурування та подання інформації. Маніпулятивна тактика як мовлен-
нєва дія, що відповідає певному етапу в реалізації тієї чи іншої стратегії, є сукупністю 
певних прийомів здійснення маніпулятивного впливу. Відношення між комунікативною 
стратегією і тактикою розглядаються як зв’язки роду і видів. У конкретному комуніка-
тивному акті тактики реалізуються прийомами – способами побудови висловлення чи 
тексту. І тактика, і прийом набувають маніпулятивності лише у конкретному комуніка-
тивному акті [13: 51-52]. У цій роботі маніпулятивний вплив репрезентується у політич-
ному та масовоінформаційному дискурсі, а саме в друкованих інформвиданнях – газе-
тах та інформаційних бюлетенях. Вказані види дискурсів представляє публіцистичний 
стиль. 

Саме прихований, а не відкритий текст маніпуляції цікавить найбільше у цьому до-
слідженні. Щоб досягнути перлокутивної мети, адресант має чітко відбирати та органі-
зовувати мовні засоби різних рівнів. Особливу увагу в цьогорічній президентській агіта-
ційній кампанії привернули такі мовні засоби як інтерогативи. Виносячи інтерогатив на 
перше місце, політики показали, що їм відомі й близькі ті самі проблеми та питання, що 
хвилюють мільйони українців. Питальні речення можуть мати досить високий маніпу-
лятивний вплив на формування суспільної думки, на її емоційну складову, на когнітивну 
та поведінкову діяльність. 

З наукової точки зору інтерогатив у сучасній лінгвістиці розглядається як спонукаль-
ний, неінституційний, адресатно-ініціювальний, інформаційно-спонукальний різновид 
мовленнєвого акту, що має тричленну структуру (локутивний акт, іллокутивний та пер-
локутивний), особливого значення у якій набуває акт перлокуції, оскільки питання має 
на меті отримати певну відповідь. [5].
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Звертаючись до поняття інтерогативу, важливо розрізняти його функції. Основною 
функцією питальних речень є отримання відповіді на певний запит. Однак дуже важли-
вим є те, що використання питальних конструкцій у політичному дискурсі “зумовлене 
стилістичною функцією категорії питальності, яка передбачає не тільки вираження за-
питу як пошуку інформації, але й реалізацію запиту як засобу активізації та зосереджен-
ня уваги на тому чи іншому факті” [3: 41]. Як приклад можна навести слова з виступу 
Президента України Петра Порошенка: «Хочу нагадати, яка була ситуація у Харкові у 
2014 році, коли місто перебувало під загрозою російської окупації. Пам’ятаєте завод 
імені Малишева, КБ Морозова? В якому стані вони були у 2013-14 роках? Хто вірив, що 
вони не збанкрутують?» (Петро Порошенко) [17: 1]. Тактика апелювання до минуло-
го розрахована на емоційну реакцію та почуття, що пов’язані з подіями минулих років. 
В конкретному прикладі це згадки, що викликають негативне емоційне ставлення, та 
слова-асоціації, що будують у свідомості людей хронологію тих подій і їх наслідки для 
країни та них особисто. Лексема «російська окупація» і є тим самим словом нагадуван-
ням про неприємні моменти, з якою зіставляються інші лексеми як «війна, зброя, смерть, 
ізоляція». Це такі собі лексеми-ярлики, що об’єднують свідомість всіх громадян Украї-
ни, викликають схожі спільні емоції. При чому на поставлене питання політичний лідер 
дає сам відповідь, але не у стверджувальній формі, а в питальній: «Хто вірив, що вони не 
збанкрутують?». Це дає зрозуміти суть попереднього запитання про тогочасну можли-
вість збанкрутування підприємств. Аналізуючи інформаційні бюлетені, слід відмітити, 
що саме стилю Петра Порошенка найбільш притаманне посилання на певні історичні 
факти та події, що чіпляли національні питання самоідентифікації та самовизначення 
народу, його боротьбу за незалежність. «Сто років назад, у 1917-1921 роках, Господь 
подарував нам шанс побудувати державу. Проте сто років були марно втрачені. Хто 
в цьому винен? Агресор із Московії? Ні. <… > Народ? Та ні. Може письменники, митці, 
кобзарі, бандуристи мало грали, щоб підняти національний дух? Та теж ні. А хто був 
винен? Політикани» (Петро Порошенко) [6: 7]. Така послідовність питань з короткою 
відповіддю додає емоційності інтерогативам та спонукає до роздумів у необхідному для 
політика напрямку. Реалізуючи свої вторинні функції такі питання спрямовані на вира-
ження оцінки, експресивного заперечення. 

Часто кандидати в Президенти застосовували тактику «нашаровування» питань, 
що концентрують увагу на подальшому викладі думки, створюючи ефект дискусії, пев-
ний емоційний настрій, що підсилює експресивність монологічного мовлення. «Розу-
мію, що не всі готові повірити в реалістичність заявленої мною стратегії. Невже нас 
одразу приймуть до НАТО та Євросоюзу? Невже ми будемо великою країною та регі-
ональним лідером? Чи справді станемо найкращими в цілих секторах економіки? Чи 
доживемо до високих зарплат, а тим більше до гідних пенсій? Друзі, хіба ми не досягали 
неймовірного протягом п’яти попередніх років, коли ми з вами рятували країну від роз-
членування, економіку від колапсу, тоді, коли здавалося, що він невідворотний від війни?» 
(Петро Порошенко) [14: 7]. 

«Скажіть, де поділось моє життя? Коли, у який час я жив як людина? Коли точно 
знав, що вже не знадобляться роками заховані на горищі сухарі на випадок голоду? Хіба 
для такої долі народжується людина?» (Арсеній Яценюк) [8: 1]. 
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Наведені вище приклади мають значне прагматичне навантаження. Навіть якщо слі-
дом за запитаннями немає відповіді, то таким способом політик мотивує адресата на 
певні роздуми. Така послідовність питань формує динаміку та жвавість, інтерогативи 
створюють напругу та спонукають до спільного міркування над відповідями до них. Як 
приклад, питально-уточнювальні речення починаються з часток невже, хіба, чи, що слу-
гують їх вторинними функціями вираження сумніву та недовіри. А наявність заперечних 
часток не після питальної частки говорить про стверджувальну відповідь, що теж може 
вважатися запланованим прийомом у нав’язуванні думки громадянам. Окремо слід ви-
ділити роль слів друзі та ми, які експліцитно виражають позитивну оцінку за рахунок 
іменника та особового займенника. Останні демонструють єдність народу з владою, і за-
одно пом’якшують категоричність питань, викликають у виборців відчуття солідарності 
та прихильності до політика. Позитивну семантику викликають також прикметники з 
іменниками великою країною, високих зарплат, гідних пенсій; назви організацій, що ви-
значають політичний вектор країни НАТО і Євросоюз. 

Ще одним прийомом, що застосовують політики є граматичний час. Часто це по-
мітно на контрасті минулого й майбутнього, де кандидати в Президенти порівнюють, 
як було раніше і обіцяють, як буде далі. Це запитання емоційно-оцінного типу, що ви-
ражають певні емоційні відтінки. Цей прийом реалізується нерідко у тактиці позитивне 
проти негативного. У попередньому прикладі чітко відслідковується подібний часовий 
контраст майбутнього через дієслова (приймуть, будемо, станемо, доживемо) та ми-
нулого (рятували, не досягали). На противагу позитивному значенню другий приклад 
демонструє негативні емоційні відтінки й відповідні семи слів голоду, роками заховані на 
горищі сухарі. Минулий час вказує на недоліки правління попередніх керманичів. При-
слівникові слова де? коли? набувають додаткового семантичного значення у поєднанні 
з дієсловом поділось (життя), що є конотацією лексеми «зникати» та порівняння жив як 
людина , що виражають розчарування. 

«Вспомните подготовку к Евро-2012, вспомните количество аэропортов, стадио-
нов, дорог, развязок, станций метро. А что эта власть построила за эти пять лет? 
Кроме критики «попередникив» – ничего» (Євген Мураєв) [2: 2].

Прослідковується позитивна оцінка попередньої влади і негативна нинішньої. Така 
тактика є однією з найуживаніших в українській політиці, тому зустрічається у всіх ЗМІ. 
Підсилювальна частка а надає яскравішого емоційно-експресивного контенту інтерога-
тиву. І звичайно, що є оцінка позитивна нинішньої влади у порівнянні з попередньою. 
«Хто тоді займався зняттям уряду? <…> Що сталося тоді внаслідок самопоїдання 
демократів?» (Арсеній Яценюк) [8: 1]. Тоді ототожнюється зі словом «в період дії по-
передньої влади». Вираження емоцій роздратування, активізація й концентрація уваги 
на недоліках реалізовують не лише первинну, тобто з’ясувальну функцію (хто? що?), 
а й вторинну (зняття уряду, самопоїдання демократів; эта власть/ за эти пять лет).

Підозра і звинувачення перших осіб, а конкретно Президента України, у підкупі та 
фальсифікації майбутніх виборів: « <…> реєстр дивним чином збільшився на 1 мільйон 
осіб! Чи це не ті «мертві душі», які «проголосують» за Порошенка?» (Юлія Тимошен-
ко) [1: 4]. Маніпуляції відбуваються за рахунок метафори «мертві душі, що проголосу-
ють», наводячи виборців на думку, що цей кандидат нечесний і йому не слід довіряти 
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керувати країною. Реалізовується вторинна функція, спрямована на вираження підозри 
та недовіри.

Наступна тактика – це тактика питання-відповідь. Слід відмітити, що цьогорічні 
агітаційні матеріали у багатьох кандидатів на посаду Президента містили часто формат 
інтерв’ю, при чому питання до себе і від себе або від журналістів. Також залучалась 
думка громадських діячів, діячів культури, спортсменів, спеціалістів в різних галузях на-
уки, звичайних пересічних громадян, які висловлювали свою підтримку політику і аргу-
ментували чому саме. Наприклад, Андрій Садовий побудував історію власного життя із 
власних коротких питань та відповідей на них. Інтерогативи, що виставляються на пер-
шому плані є запитаннями в заголовку і виконують в першу чергу вже не інформативну 
функцію, а функцію прогнозування змісту тексту відповіді. Завданням такого прийому є 
активізувати інтригу, можливість прогнозувати варіанти відповідей. «Хто такий Андрій 
Садовий? Хто мене виховав? Де я навчався? Скільки в мене дипломів? Чим я займаюся 
після роботи? Кого президент Садовий пропонуватиме на ключові посади? Хто і чому 
підтримує Андрія Садового?» [11: 1].

Маніпулятивна стратегія інтерогативів також реалізовувалася через тактику оперу-
вання фактами. Для українців, коли людина «говорить по факту»  це означає, що вона 
оперує точними даними, володіє знаннями і повністю розбирається у цифрах та справах, 
про які говорить, а отже такій особі можна довіряти. Так відбувається з тими, у кого 
бракує знань або хто не впевнений у достовірності власних міркувань і такі шукають під-
свідомо того, хто переконає чи підтвердить правильність ходу їх думки. «Влада боїться 
заколотів чи яким чином обґрунтувати ці цифри?» (Андрій Садовий) [11]. Для того, 
щоб спрямувати читача на відповідь політиками використовуються й риторичні питан-
ня, як засіб привернення уваги адресата до певного факту, щоб передати аксіологічність 
та категоричність запитання-судження: « <…> пенсия в Украине составляет 1452 грн. 
Позволит ли эта сумма заплатить за коммунальные услуги, а также купить еду и ле-
карства?» (Сергій Тарута) [16]. 

Політики нерідко цілеспрямовано звертаються до певного кола людей, соціальних 
груп, проблеми яких вони знають і використовують у подальших своїх монологічних 
зверненнях задля здобуття прихильності та їх голосів на виборах. Так Олег Ляшко ви-
окремлював простий робітничий клас, як важливу й провідну суспільну ланку у розви-
тку успішної, процвітаючої країни. «Никто не хочет быть токарем, слесарем, машини-
стом. А как страну поднимать без квалифицированных рабочих кадров?» (Олег Ляшко) 
[15: 2]. Лексичне значення виразу «піднімати країну» закріплено в свідомості людей як 
співвіднесеність з негативним явищем, станом, що існує зараз в країні (розруха, бідність, 
безробіття) та процесом відродження добробуту. Активним мовним індикатором у цьому 
питальному реченні виступає прислівникове слово як?. 

Прийом звернення до почуття тривоги та небезпеки передбачає використання 
мовних одиниць на позначення емоцій страху, відчуття незахищеності та занепокоєння. 
Враховуючи непростий стан гібридної війни на сході країни, політичні лідери викорис-
товували це в своїх цілях й маніпулювали суспільною думкою, обіцяючи покінчити з 
цим й залагодити ситуацію на Донбасі. На мовному рівні ця тактика здійснювалося в 
питаннях за допомогою таких слів-індикаторів як агресивний сусід, окуповані Крим і 
Донбас, зупинити війну, агресор з Москви, тощо. 
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«Чому, перебуваючи у стані війни з РФ, Україна прямо чи опосередковано продовжує 
вести бізнес з окупантом, тим самим зберігаючи залежність та вразливість держави 
з боку агресивного сусіда?» (Андрій Білецький) [9: 1]. 

Питальне прислівникове слово чому? свідчить про причинову семантику. Стратегіч-
ним прийомом автора у висловленні своєї точки зору у питанні – це те, що він нібито не 
дає чіткої відповіді, але в самому питальному реченні дає пояснення, що може сприйма-
тися як прихована ствердна відповідь. Через питання кандидат висловлює своє обурення 
ситуацією, що склалася в Україні.

Якщо стисло проаналізувати інші маніпулятивні тактики у інтерогативах, то слід 
вказати на наступні тактики й прийоми: тактика створення образу сильного лідера 
та прийом посилання на ціннісні орієнтири політика, що пов’язані з морально-етич-
ними цінностями (честь і порядність: «Бо скільки ж іще чекати нам свого Вашингтона 
про якого казав Тарас Шевченко» (про Олександра Шевченка) [12: 4]; справедливість: 
«Когда представители парламента едут и подписывают договора на поставку китай-
ських турбин для Днистровской ГАЭС, у меня возникает вопрос, а харьковский «Турбо-
атом» куда девать?» (Олег Ляшко) [15: 1]; цілеспрямованість і стійкість духу: «Ну яка 
ж вона залізна?<...> А потім усе ж таки погоджуюсь. Вона жодного разу не схилилася, 
не здалася і не скорилася» (про Юлію Тимошенко) [1: 3]); тактика повтору («Але чи 
сумнівається хтось із нас, що Росія прагне реваншу? Чи має хто сумнів у її бажанні 
втрутитися у виборчий процес <…> ?» (Петро Порошенко) [14: 3]). У прикладах чита-
ється вираження емоцій обурення, ввічливого спонукання та сумніву. 

Отже, для досягнення власних цілей у передвиборчій президентській кампанії 2019 
року було відмічено активне застосування маніпулятивної стратегії інтерогативів, що ви-
конували не лише свої первинні функції, а й вторинні. Останні надавали емоційно-екс-
пресивного забарвлення повідомленню та разом з цим додаткового прихованого змісту, 
що мав на меті здійснити мовленнєвий, психологічний вплив на підсвідомість виборців 
проголосувати за ту чи іншу кандидатуру на посаду Президента України. У рамках вка-
заної стратегії було виділено та розглянуто 9 тактик.

Перспективою дослідження ми вбачаємо розгляд принципу маніпуляційної дії на 
адресата нетипових питальних речень та конструкцій в українському політичному дис-
курсі.
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КОМЕДИЯ А. С. ГРИБОЕДОВА  «ГОРЕ ОТ УМА» В НОВОМ ПРОЧТЕНИИ: 
ПРОБЛЕМА «ПОВТОРНОГО ПЕРЕЖИВАНИЯ»

 Рассмотрен вопрос о характере повторного переживания комедии А. С. Грибое-
дова «Горе от ума», проявленный в новом ракурсе, представленный О. В. Богдановой 
в монографии «Современный взгляд на русскую литературу ХІХ – середины ХХ вв.» и 
взятого в контексте грибоедоведения. Доказано, что диалогическое положение иссле-
довательницы относительно концепций предшественников расширяет и углубляет ос-
мысление вклада драматурга в развитие реализма в русской литературе. 

Ключевые слова: диалог, дискурс, интерпретация, контекст, смысловой центр, 
текст, А. С. Грибоедов, «Горе от ума».

 Всегда ли бесспорно бесспорное?
Владимир Маркович.

Эстетическая аксиология Грибоедова очень 
жесткая. Она ориентирована на высшие творческие 
результаты и дискуссионна по отношению к сло-
жившимся оценкам и авторитетам.

Лев Степанов. Эстетическое и художественное 
мышление А. С. Грибоедова

…w tych zapiesach, codziennych albo co kilka dni, 
powracam nieraz do dawnych zdarzeń i ludzi, których 
załem, splatają siȩ ze sobą na tych stronach przeszłość 
i teraźnieszość (.«…в этих записях, ежедневных или 
несколько дней спустя, возвращался не раз к давним 
событиям и людям, которых знал, связывая с собой 
на тех страницах прошлое и современность»). 

Czesław Miłosz. Rok myśliwego (Чеслав Милош. 
Год мыслящего).

В каждое новое время, если говорить приведенными в эпиграфе словами Ч. Милоша, 
с каждым новым поколением человечество, возвращаясь к классическим произведениям 
/ моделям действительности, таким, как «Горе от ума» А. Грибоедова, рассматривает 
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их в ином ракурсе, переживая повторно. И хотя этот бесконечный процесс, так или ина-
че, освещается в каждом вновь появившемся исследовании, он нуждается в постоянном 
осмыслении. Отсюда вытекает и цель статьи, состоящая в том, чтобы рассмотреть про-
блему повторного переживания1 комедии А. Грибоедова «Горе от ума» на основе нового, 
осуществленного в наши дни концептуального ее прочтения О. В. Богдановой, представ-
ленного в монографии «Современный взгляд на русскую литературу ХІХ – середины 
ХХ вв.» (2015) и взятого – с учетом коммуникативного дискурса исследовательницы – 
в контексте грибоедоведения. Такой подход обоснован тем, что избранный ею ракурс 
предоставляет большие основания для понимания роли А. Грибоедова в зарождении и 
развитии реалистического метода в русской литературе.

Н. Астрахан, рассматривая два противопоставленные один другому вида интерпре-
тации, выделенные Л. Фуксоном [30]: центробежный, «акцентирующий бесконечность 
смыслов», и центростремительный с его «смысловым центром в произведении, вокруг 
которого должна развертываться интерпретация, стремящаяся избежать своеволь-
ного толкования смысла», – пишет:

«На наш взгляд, понятие “центробежная интерпретация” охватывает всю совокуп-
ность возможных интерпретаций литературного произведения, которые могут осущест-
вляться разными субъектами в течение всего бытия произведения» [3, с. 348].

 Соглашаясь с мыслью А. Астрахан и опираясь на продуктивную мысль Л. Фуксона 
о том, что произведение «выявляет свой собственный имманентный принцип смысло-
образования» [30, с. 80], необходимо добавить следующее: внутри образовывающейся 
совокупности возможных интерпретаций художественного произведения возникает 
непрекращающийся диалог. Характер такого диалога во многом зависит не только от 
специфики ярко выраженной проблематики, актуализирующейся по-разному в разных 
эпохах, но и от свойств нарративной системы, от интертекстового и семантического про-
странств [См.: 24] и многих других факторов. 

А. Л. Гришунин относит «Горе от ума» к тем произведениям литературы, которые 
обладают «формульным» смыслом [Cм. : 12], качеством, позволяющим профессиональ-
ному креативному реципиенту в своих интенциях увидеть сквозь грибоедовскую призму 
и себя, и свое время. Это несмотря на то, что 

«Комедия «Горе от ума», – пишет ученый, – обладает качеством исторической точ-
ности и была признана исторически точным отражением характера своего времени и 
места. Недаром установилось понятие «Грибоедовская Москва», на которое Н. К. Пик-
санов указывал как на такое же живое историко-бытовое понятие, как Диккенсовский 
Лондон или Париж Виктора Гюго. Историки русской литературы и общественного дви-
жения широко пользовались комедией Грибоедова как достоверным свидетельством для 
характеристики Александровской эпохи» [12]

Многоракурсность концептуальных подходов к комедии А. Грибоедова обусловлена 
уже ее заглавием, являющимся высшей степенью обобщенности, образом, распростра-
няющимся на широкую сферу явления, закодированным текстом. Уже на его поверх-
ности лежит мысль о трагической судьбе мыслителей. Не случайно афористическое 
выражение «горе от ума» диалогично перефразировано М. Лермонтовым в его драме 
«Странный человек»: «Мое безумство доходит до крайней степени, и со мною случится 
скоро горе, не от ума, но от глупости» [15, cцена II]. Фраза: «Горе от ума» – может стать 
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или подзаголовком или эпиграфом, обозначив ракурс прочтения таких, например, тек-
стов, как «Leben des Galilei» («Жизнь Галилея») Б. Брехта, а комедия в целом, выходя за 
рамки национальной литературы, вступает в перекличку с другими произведениями, в 
частности, с «Дон Кихотом» Сервантеса2, порождая все новые и новые интенции.

Повторное переживание художественного текста, как правило, приводит к острым 
дискуссиям, в ходе которых предыдущие интерпретации подвергались критике, а то про-
сто объявлялись несостоятельными, ошибочными. И хотя для этого имелись основания, 
в действительности все обстоит сложнее: каждая реакция на эпохальные вызовы – форма 
рецептивной жизни комедии в определенный час. Именно с таких позиций / пониманий 
принципиально и походит О. Богданова, но аналитически, о чем свидетельствуют син-
таксические конструкции: «Снова прав Пушкин... однако он не принял во внимание... » 
[9, с. 22]; «Заметим... философические позиции Грибоедова и Чаадаева (не Чацкого) ока-
зываются различными» [9, с. 23]; «все были правы и неправы одновременно» [9, с. 42] 
и т. д.

Иногда какое-то прочтение художественного текста принимается на продолжитель-
ное время «единственно верным», установившимся, в частности речь идет о концепции 
М. Нечкиной [21]. Но бесконечно так продолжаться не может, и тогда возникает вопрос: 
«Всегда ли бесспорно бесспорное?» [16]. А вместе с тем происходит повторное пережи-
вание не только художественного текста, но и его предыдущих интерпретаций, которые 
ревизируются и воспринимаются по-новому..

В 1824 г.3 А. С. Грибоедов после многолетней работы наконец-то поставил оконча-
тельную точку в тексте судьбоносной для русской литературы комедии «Горе от ума», 
которая теперь, расходящаяся в многочисленных списках – цензура печатать запретила – 
казалось бы, обрела свою статическую целостность: ничто до самой последней запятой 
не может в ней быть изменено. Но, если так, то зачем сам А. Грибоедов взял свою руко-
пись в Персию? Что он хотел в ней изменить, теперь остается тайной. Верен лишь пик-
сановский вывод: «“Окончательный” текст часто бывает далеко не окончательным для 
самого поэта» [22, c. 18]. И грибоедовский текст, как и романы Ф. Достоевского, говоря 
перефразированными словами Н. Пиксанова, «не равен последней воле» драматурга [22, 
c. 18]. А смоделированная им русская действительность (отрывок опубликован в 1825 г.) 
при ее осмыслении сразу же вызвала горячие споры и контроверзные суждения [10]. По-
ложительную оценку дал Н. А. Полевой («Московский телеграф»), Н. И. Греч («Северная 
пчела»), резко отрицательный отзыв – Д. Писарев («Вестник Европы»), М. А. Дмитри-
ев («Замечания на суждения «Телеграфа»»). В полемику с ним вступили В. Одоевский 
(«Мнемозина»), О. Сомов («Сын отечества») и А. Бестужев-Марлинский («Полярная 
звезда») и др. Глубокий и тонкий анализ рецепций этого периода осуществлен В. Мар-
ковичем [17; 18]. К этому периоду обращают свое внимание многие литературоведы. 
Среди них особый интерес вызывает С. А. Фомичев [29], «немало сделавший, по оценке 
В. М. Марковича, для того, чтобы реконструировать ситуацию восприятия “Горя от ума” 
в стадии авторских чтений» [17, с. 4]. С момента своего появления «Горе от ума» в силу 
того, что она получила «статус...национального и культурного значения» (Л. Степанов), 
непрестанно находится в центре внимания не только критики, в т. ч. писательской (осо-
бенно примечательна статья И. Гончарова «Мильон терзаний»), но и философов (К. Ле-
онтьев4), а затем историков [22] и литературоведов [1; 2; 20]. Здесь нет ни возможности, 
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ни обходимости дать детальный анализ проделанной грибоедоведами работы. Кажется, 
достаточно привести ракурс видения М. О Мещерякова, представленный в 1983 г.: 

Более широкий, чем это делалось прежде, охват и многоплановое изучение литера-
турно-общественных связей Грибоедова дают возможность уточнить и отчасти пересмо-
треть некоторые устоявшиеся представления о политических и эстетических взглядах 
писателя, выявить новые подробности его творческого метода, углубить понятие о месте 
и роли Грибоедова в литературном процессе, заполнить отдельные белые пятна в его 
биографии и творчестве [21].

Но к сказанному для полноты картины целесообразно добавить обстоятельный по-
этапный анализ имеющихся концепций Л. А. Степанова (1938–2014), который еще раз 
акцентировал, что «создателем грибоедоведения» по праву является Н. К. Пиксанов 
(1878–1969). Далее список пополняется многими славными именами – Ю. Н. Тыняно-
ва (1994–1943), В. Н. Орлова (1908–1985), В. Е. Вацуро (1935–2000), В. М. Марковича 
(1936–2016), С. А. Фомичева (1937) и мн. др. 

Все это послужило О. Богдановой основанием для того, чтобы во вступлении огра-
ничиться лишь крайне обобщенной характеристикой результатов предшествующих ис-
следований: 

«К настоящему времени сложилась устойчивая, уже более чем вековая традиция вос-
приятия пьесы А. С. Грибоедова “Горе от ума” как комедии социально-политической, 
идеологической, в некоей степени революционной (“декабристской”), выводящей на 
первый план столкновение передовых идей и устаревших идеологий, конфликт прошло-
го и настоящего, передового героя Чацкого и косного фамусовского общества. <…> … 
непримиримого столкновения поколения молодого и старого, отцов и детей» [9, c. 6].

И дальше ставится задача:
«Однако сегодня, когда проблемы актуальности и неизбежности остронепримири-

мой идеологической борьбы отошли в прошлое, может быть, настало время с иных по-
зиций взглянуть на произведение Грибоедова и увидеть его неустаревающую новизну и 
свежесть в новом ракурсе, осознать его емкий гуманистический пафос и философскую 
глубину» [9, c. 6].

И если – на этом настаивает Б. Егоров [11] – обратить внимание на стиль фрагмента, 
то нетрудно заметить, что автор: во-первых, вводит «своеобразный числовой шифр»4 
[2], который, актуализируясь в современном литературоведении, обладает смыслообра-
зующей полифункциональностью. Так, у В. Марковича «числовой шифр» служит и для 
характеристики отзывов Н. Полевого, Н. Греча, А. Бестужева на «Горе от ума»: «...оцен-
ки безусловно верные, но на наш современный взгляд несколько неразвернутые и недо-
статочно аргументированные» [17, с. 6], – и для объяснения причин этого: 

«Винить в этом кого-либо из перечисленных авторов, – пишет ученый, – не при-
ходится: в русском литературном сознании еще только начинался процесс преодоления 
нормативного метода критических суждений» [17, с. 6]. 

Иными словами, В. Маркович акцентирует: ракурс прочтения определяется диалек-
тикой исторически формируемого литературного сознания реципиента. 

О. Богданова в определенной мере следует этим путем: она пишет «к настоящему 
времени», а не «в настоящее время»: предлог «к» указывает на процессуальность в изме-
няющемся сознании. Но со словосочетанием: «Однако сегодня, когда...» – фиксируется 
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момент изменений в запросах общества: «проблемы актуальности и неизбежности остро-
непримиримой идеологической борьбы отошли в прошлое», – что является обозначени-
ем измененной «точки обзора» и его целенаправленности: осознать «гуманистический 
пафос и философскую глубину».

Направленность богдановских когнитивных и коммуникативных дискурсных актов 
состоит еще и в том, что фразой /обращением: «...может быть, настало время с иных по-
зиций взглянуть на произведение Грибоедова...», – предполагается активная роль инфор-
мированного в грибоедоведении реципиента. Это тот тип реципиента, который в связи 
с полифонией романа характеризуется М. Бахтиным способным к диалогу с «чужим 
сознанием» и «активному диалогическому проникновению в незавершенные глубины че-
ловека» [См. : 6 , с. 276].

Надо сказать, что литературоведы, вновь и вновь многоаспектно воспринимая «Горе 
от ума», повторно прочитывают, переживают и анализируют не только грибоедовскую 
комедию, но все предыдущие ее рецепции [Cм. : 10]. 

Вступая в диалог, О. Богданова проходит те же этапы, что и ее предшественники: но 
на каждом этапе акцентируется то, что ранее было сокрыто от взоров.

Так, изложение своей концепции исследовательница начинает с фиксации попыток 
литературоведов и историка М. Нечкиной установить время зарождения замысла, не вда-
ваясь в рассуждения, кто из них более прав. 

«Современники и друзья Грибоедова, – пишет О. Богданова, – оставили свидетель-
ства том, что замысел комедии “Горе от ума” возник у него едва ли не сразу после во-
енной компании 1812 года, кто-то называл 1816, кто-то указывал 1819-й. Исследователи-
литературоведы наиболее вероятным временем создания пьесы “Горе от ума” считают 
1820–1824 годы, указывая всякий раз при публикации “условно” (или <1820–1824>)» 
[9, 6].

На первый взгляд кажется, что О. Богданова лишь констатирует факт, но это не со-
всем так: вводя «своеобразный числовой шифр» [2], она достигает две цели: 

 – организует обширное подтекстовое пространство как параллельный текст, ко-
торый не только прочитывается информированным читателем. Подтекст, активизируя 
когнитивные способности реципиента, уводит его в метатекстовое пространство, сти-
мулируя порождение интенций и раскрывая новые аспекты исследования всех идущих 
дискуссий.

– косвенно подчеркивая актуальность, взятых в эпиграф блоковсковской мысли: 
«“Горе от ума” – до сих пор неразгаданное <…> творение всей нашей литературы» [9, 
c. 6], исследовательница представляет неразгаданность своеобразным концептом, сти-
мулирующим актом схватывания ускользнувших и ускользающих смыслов. Оказалось, 
что понимание не только непосредственно комедии «Горе от ума», но и метода А. Гри-
боедова не может быть осуществлено в линейности изложения, без активизации как 
репродуктивного, так и регенеративного и продуктивного воображения. Процессу, ак-
тивизирующему мысль и воображение, в дискурсивной системе О. Богдановой служит 
смыслообразующий прием рядоположения фактов.

Обращение к первым критическим оценкам комедии исследовательница обозначает 
именами самого А. Грибоедова и А. Пушкина, вставляя между ними позднюю рецензию 
И. Гончарова на «Горе от ума» – «Мильон терзаний» (1871). Этой вставкой, с одной 
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стороны, продемонстрирована первая серьезная оценка целостного текста; с другой – ак-
тивизируется сопоставление образов А. Грибоедова и А. Пушкина, в частности Чацкого 
и Онегина.

А. Грибоедов, несмотря на живую реакцию, вызванную ходящей в списках комедии, 
был недоволен сам собой и тем, что «может остался непонятым» – именно это подчер-
кнул В. Маркович [17, с. 5]. В отличие от него О. Богданова акцентирует в словах пи-
сателя неудовольствие самим собой, приводя размышления А. Грибоедова, которые со-
держат его упреки себе: «Первое начертание этой сценической поэмы, как оно родилось 
во мне, было гораздо великолепнее и высшего значения, чем теперь в суетном наряде» 
. И, хотя есть оправдание: условие сцены «заставили… портить», тем не менее следуют 
оценочные признания: «ребяческое удовольствие», «желание… успеха» и т. д. Отсюда 
нетрудно предположить, что в Персии А. Грибоедов намеривался соотнести имеющийся 
текст с его «высшим значением».

Вводя высказывания А. Пушкина о грибоедовской комедии характерным для себя 
приемом: «Хорошо известны отклики А. С. Пушкина на появление рукописи “Горя от 
ума”», – О. Богдагнова в конечном счете представляет поэта человеком ищущим и на-
ходящим, объединенного с А. Грибоедовым необходимой «общностью интуиций» [8, 
c. 83], пребывающим с ним в «со-думании» и непрерывном творческом диалоге, кото-
рый продолжится и после смерти драматурга. Призывая своего читателя к повторному 
прочтению пушкинских суждений, исследовательница, стимулирует осмысление роли 
«фонирования» «Горя от ума» в «Евгении Онегине», где А. Пушкин непосредственно 
сопоставляет своего героя с Чацким в самом начале и в конце романа (у О. Богдановой 
названо только первое звено в тексте, но оно тянет всю цепь...): Второй Чадаев [23, гл. 
I, XXV, c. 20] – Как Чацкий, с корабля на бал [23, гл. 8, ХІІІ, c. 171] – Не умер, не сошел 
с ума [23, гл. 8, ХХХІХ, с. 185]. Тут, конечно, намек и на «сумасшествие» Чаадаева6. 
Евгений в пушкинском сравнении и уподоблен Чадаеву и Чацкому, и – различен: он – 
второй Чадаев и не Чадаев вовсе. Невольно сравнивается замкнутая, проходящая в пло-
дотворных трудах чаадаевская жизнь и замкнутая жизнь неспособного к труду Евгения. 
Обратным чтением все это является ответом на риторический вопрос: «Уж не пародия 
ли он?» [23, гл. 7, ХХV, с. 150]

Упоминанием имени Чацкого, когда речь заходит о бале в Высшем свете, А. Пушкин 
уже опосредованно – его описанием – заставляет ассоциативно вспомнить московский 
бал у Фамусова, «увидеть» и сравнить великосветский bomond и bomond старой Москвы, 
ощутить жизнь двух столиц. 

Таким образом в подтексте, оставив на поверхности текста логично развивающийся 
свой концептуальный подход, новый ракурс, новое прочтение, вернее, обнаружение со-
крытого ранее смысла, О. Богданова приводит к мысли, что присутствие А. Грибоедова 
у А. Пушкина явилось особым присутствием, становясь приемом для создания энци-
клопедии русской жизни.

Все замечания, адресованные А. Пушкиным – «...он по-своему был прав» [9, 17]. – 
А. Грибоедову, основывались на его собственных исканиях. И поэт это понимал, что 
О. Богдановой подчеркнуто его знаменитым положением «Драматического писателя 
должно судить по законам им самим над собою признанным» [9. c. 8]. Однако цитируе-
мое в грибоедовском контексте оно образует свои подтекстовые и метатекстовые поля. 
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Многое понять в суждениях А. Пушкина о недостатках и достоинствах «Горя от ума» 
помогает А. Чичерин, говоривший, что поэту был «нужен точный и сжатый язык мыс-
лей. Нужна “метафорика”. Под этим словом Пушкин имеет не что иное, как смысловую 
насыщенность слова, поэтическую речь, ведущую в глубь характеров и обстоятельств» 
[31, c. 84]. Это было созвучно с мыслями А. Грибоедова, которые акцентированы О. Бог-
дановой: «В превосходном стихотворении, – писал он, – много должно угадывать» [9, 
с. 7]. Вот откуда пушкинский восторг: «О стихах не говорю, половина должны войти 
в пословицу» [9, с. 8]. Все это будит воображение и вызывает за текстом образ живого 
писателя в его творческие моменты и в моменты столкновения с привычными художе-
ственно-философскими взглядами, с непониманием нового.

В этой части, как и в последующих, О. Богданова стремится показать картину и на-
учить ее видеть, как учил этому А. Чичерин.

Конечно, Чацкий в центре внимания, который закономерно своим прототипом имеет 
П. Чаадаева, чья биография фонирует биографии грибоедовского героя. Однако повтор-
ное прочтение жизненного пути П. Чаадаева и сопоставление его с судьбой Чацкго не яв-
ляется повтором известного. Оно предпринято с целью уяснить, как и почему «не идей-
ный конфликт выходит на первый план и доминирует в комедии, скорее – любовный» [9, 
c. 15]: являясь камуфляжем для цензуры, он позволял высказать Чацкому идеи, которые 
разделял П. Чаадаев. Все вместе взятое приводит к мысли, что в жанровом отношении 
«Горе от ума» – «сценическая поэма», на наш взгляд, требует дальнейшего теоретиче-
ского обоснования. Центр же аналитического подхода сосредоточен в разделе, в котором 
сопоставляется построение «Горя от ума» и фонвизинского «Недоросля», но одновре-
менно упор делается на образную систему комедии через поэтику А. Грибоедова: «Ка-
рикатур ненавиджу…» [9, c. 19]. Исследовательница рассматривает живые образы, глу-
боко и обоснованно Я-пространство Фамусова и других персонажей комедии. Деталь-
но анализируются в опоре на текст сквозные мотивы – мотив «лжи во спасение» (лгут 
все) и «сумасшествия». И как результат – обоснованное обобщение «... сумасшедший 
в пьесе Грибоедова... весь мир» [9, c. 32–33]. Обратным чтением в сознании современ-
ного реципиента это коррелируется с мировоззренческими идеями А. Камю («Сизифов 
труд», 1942), находившегося под впечатлением романов А. Мальро и трудов Н. Бердяева, 
Л. Шестова, А. Гуссерля, Ф. Достоевского и С. Кьеркегора. Однако очевидно и то, что 
художественно-философская мысль А. Грибоедова сегодня может правомерно воспри-
ниматься их предвестницей. Но у русского драматурга все предстает пока еще в жизнен-
ной непосредственности. Ведь «...магия русского реализма, – пишет А. Аникин, – иногда 
требует такого наивного, но жизненного прочтения» [2]. Отсюда много внимания уде-
ляется и отрицательным сторонам уклада, где много лжи – все персонажи лгут. И этот 
жизненный подход не только осознан – независимо от А. Аникина – О. Богдановой, но 
и применен как один из методологических приемов, позволяющих реципиенту в подтек-
стовом и метатекстовом пространствах развивать интенции в русле процессуальности 
психологизма (по Рубинштейну), осмысляя связи мышления с действием, ментальность, 
природу человека, его отношение с миром. При всем этом постоянно подчеркивается 
сделаное: «вековая традиция», «известен факт», «известно, что… » и т.д. Ничто огульно 
не отрицается, но указывается на то, что уже устарело, неактуально.
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Сказанное позволяет сделать вывод, что при повторном чтении художественного 
произведения преобладает установка на наиболее полное раскрытие авторской концеп-
ции, авторского замысла, воплощенного в тексте. Отсюда и упор на психологизм как на 
ключ понимания – что не означает принятия – психологии родителей, их устоев и мен-
тальности, а также и детей.

Выражение «отцы и дети» пунктирно проходит через всю статью: в начале статьи 
оно обозначает конфликт, нереализованный ракурс, затем как вывод в конце – перспекти-
ва реализации проблемы в последующем. Это одно их связующих звеньев в монографии. 

По ходу анализа текста комедии «Горе от ума» в «Современном взгляде на русскую 
литературу ХІХ – середины ХХ вв.» О. Богданова высказала чрезвычайно важную 
мысль, которая «обратным чтением» (Н. Гей) приобретет генерализирующее значение: 
«Конфликт “старой Москвы” и “новой”, прошлого и настоящего, отцов и детей, по суще-
ству, остается в комедии Грибоедова не разрешенным, принципиально не разрешенным» 
[9, c. 43]. В этой фразе обращает на себя внимание словосочетание «конфликт... отцов и 
детей», которое осмысляется расширительно. Именно под этим углом зрения предста-
нет конфликт и в статье / главе «К истории рождения романа М. Ю. Лермонтова “Герой 
нашего времени”: гипотеза и ретроспектива», а затем – так или иначе в последующих 
главах, что и цементирует (квази)фрагментарность монографии в целостность.

О. Богданова «прокладывает мостик» к И. Тургеневу («Отцы и дети») и И. Гончаро-
ву («Обломов»). Но ее подход позволяет глянуть шире. При «обратном чтении» литера-
турного процесса, становится очевидным неизменное присутствие в нем А. Грибоедова. 
Оно простирается от Молчалина (да и Фамусова, являющимся в определенной мере тоже 
Молчалиным) к чеховскому футляру Беликова, далее к Климу Самгину (выдумывание 
себя – это изобретенный им футляр), до самгинского антипода доктора Живаго, восстав-
шего против футляра и не изменившего себе, и далее – к В. Пьецуху7. 

В ХХІ веке процесс осмысления «Горя от ума» активизировался, о чем говорят по-
являющиеся одна за другой диссертации [4, 21, 30 и др.]. 

Важно и то, что здесь обозначается теоретический аспект ракурса, его значение в 
прочтении текста комедии, в выявлении ее смыслов. 

Статья / глава «Сценическая поэма А. С. Грибоедова “Горе от ума” », будучи само-
стоятельной, одновременно является и узловым зачином в монографии «Современный 
взгляд на русскую литературу ХІХ – середины ХХ вв.»: в ней содержится то, что – с 
ссылками на «Горе от ума» и без них – получит отзвук в последующих главах.

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Введение взятого из психологии термина Повторное вызывается тем, что свершив-

шиеся в литературе событие – комедия А. С. Грибоедова Горе от ума – переживаемое с 
момента его появления, не было пережито до конца и переживается вновь и вновь. 

2. Сравнение Чацкого с Дон-Кихотом с разной целью было свойственно не только 
В. Белинскому, назвавшего уничижительно грибоедовского героя «мальчиком верхом на 
палочке» [7, c. 512]. На это указывал В. Маркович, говоря, что И. Гончаров «использовал 
эту параллель не для того, чтобы принизить грибоедовского героя (так действовал, на-
пример, Белинский), но с целью выделить и оттенить в духовном облике Чацкого обще-
человеческие черты. К той же цели устремлен и Веселовский» [17, c. 26–27]/
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3 Н. Пиксанов указывает на свидетельства о возникновении замысла «Горя от ума» 
в 1812 и 1816 гг., но сам «осторожно» датирует и обосновывает 1820 [22, с. 81–82]. 
М. Нечкина, дискутируя с ним, очень определенно утверждает, что «“Горе от ума” было 
задумано Грибоедовым в 1816 году – тогда же, когда возникло первое декабристское 
тайное общество. “Дух времени”, который, по словам Пестеля, заставлял везде “умы 
клокотать”, канун европейской революционной ситуации 1818–1819 годов, дифферен-
цирующаяся на два противоположных лагеря Россия, общение с членами тайного об-
щества – это и есть общественная атмосфера замысла. Поскольку первый петербургский 
период жизни Грибоедова и есть время первоначального замысла комедии «Горе от ума» 
и время начала работы над ней, – пора расстаться с представлением об этом времени, как 
о периоде “прожигания жизни”. В этот период Грибоедов общается с широким кругом 
декабристов». Акцент М. Нечкиной на 1816 г., на наш взгляд, не корректен: он подчинен 
в угоду ее исторической концепции [21, c. 179–186].

4. Своеобразно вступает в поли(диалог) в 1911 г. и с Пушкиным, и с В. Белинским 
К. Леонтьев. «Геніальныя, классическія, образцовыя сочиненія н е г е н і а л ь н ы х ъ 
людей; эти одинокія сочиненія своимъ совершенствомъ и художественною прелес-
тью не только равняются съ твореніями перворазрядныхъ художниковъ, но иног-
да и превосходятъ ихъ. Таково у насъ „Горе отъ ума“. Грибоѣдовъ самъ не только не 
геніаленъ, но и не особенно даже талантливъ во всемъ другомъ, и прежде, и послѣ этой 
комедіи написанномъ. Но „Горе отъ ума“ геніально. Самая несценичность его, по моему 
мнѣнію, есть красота, не порокъ. (Сценичность, какъ хотите, все-таки есть пошлость; 
сценичность все-таки не что иное, какъ подчиненіе ума и высшихъ чувствъ условіямъ 
акустическимъ, оптическимъ, нервности зрителей и т. д.). „Горе отъ ума“ истинно н е -
п о д р а ж а е м о , и, въ этомъ смыслѣ, оно гораздо выше болѣе всякому доступнаго и 
болѣе сценическаго „Ревизора“. Въ „Горѣ отъ ума“ есть даже т е п л о т а , есть поэзія; 
сквозь укоризны и досаду Чацкаго (или самого автора) просвѣчиваетъ все-таки какой-то 
лучъ любви къ этой укоряемой, но родной Москвѣ... Какая же любовь, какая поэзія въ 
с ѣ р о м ъ  „Ревизорѣ“? Никакой. Въ „Разъѣздѣ“ послѣ „Ревизора“ ея гораздо больше. И 
въ другихъ литературахъ встрѣчаются такія о д и н о к і я  и  к л а с с и ч е с к і я  произве-
денія, геніальныя творенія негеніальныхъ авторовъ» , [14, с. 123–124]. (Здесь намеренно 
цитата подается с сохранением орфографии того времени, ибо она придает ощущение 
историчности мысли К. Леонтьва). 

5. «Нельзя проникнуть в мир русской классики без этого своеобразного числового 
шифра – без знания того, к какому времени относится произведение. Все разговоры о 
событиях или проблемах, представленных художником, остаются лишь пустословием, 
пока мы не скажем, в каком году или даже в какой день «происходит» «Горе от ума», 
в какое время – «Ревизор», в какое – «Мертвые души», «Преступление и наказание», 
сама «Война и мир» – словом, пока не ощутим эту расчисленность по календарю в каж-
дом классическом тексте. Знать внутреннее время произведений так же важно, как и 
знать время их создания и выхода в свет. Разумеется, это в первую очередь касается 
эпических и собственно реалистических произведений, в иных жанрах время не станет 
сугубо календарным, но его живое присутствие останется необходимым свойством вся-
кого художественного произведения: художественный мир – это именно мир, живущий в 
пространстве и во времени [ 2]. Но при этом нельзя не отметить слишком решительное 
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отрицание труда М. Нечкиной Л. Степановым, утверждавшего, что ее труд ценен – и то с 
оговорками – лишь наличием в нем источников [Cм. : 26]. А это не совсем справедливо. 
Ведь, например, мысль М. Нечкиной о том, что умная «Софья Павловна Фамусова – в 
сущности одна из самых первых появившихся в литературе художественных образов 
русской женщины» [21, c. 255]. – интересна уже тем, что акцентируется национальная 
черта и что ум русской женщины, с ее самостоятельностью и осведомленностью «в во-
просах, о которых говорит Чацкий», предстал как «особая тема русской литературы» 
[21, c., 255].

6. Сегодня тема безумия у А. Грибоедова поднимается в художественно-философ-
ском аспекте и в контексте европейской литературы [Cм. : 13].

7. Неожиданное понимание футляра дает В. А. Пьецух. Ю. Пыхтина, обращаясь к его 
рассказу «Наш человек в футляре», отмечает «важные трансформации в трактовке обра-
зов, формирующих социальное пространство». В результате анализа исследовательница 
приходит к выводу, что «открытый спор с Чеховым, использование его названия и сю-
жета, актуализированного в ином хронотопе, дает возможность Пьецуху разрушить со-
циальный миф, связанный со стереотипным толкованием понятия футлярности: для Че-
хова это болезнь всего общества, задавленного страхами, а для Пьецуха – единственный 
способ уберечь душу от пагубного влияния окружающей среды» [См. : 25, с. 222–226].
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КОМЕДІЯ О. С. ГРИБОЄДОВА «ЛИХО З РОЗУМУ» В НОВОМУ 
ПРОЧИТАННІ: ПРОБЛЕМА «ПОВТОРНОГО ПЕРЕЖИВАННЯ»

 Розглянуто питання про характер повторного переживання комедії 
О. С. Грибоєдова «Лихо з розуму», що проявилось в новому ракурсі її сприйняття, пред-
ставлене О. В. Богдановою в монографії «Сучасний погляд на російську літературу 
ХІХ – середини ХХ ст.» і взятого в контексті грибоєдознавства. Доведено, що діалогіч-
не положення дослідниці до концепцій попередників розширює і поглиблює осмислення 
внеску драматурга в розвиток реалізму в російському красному письменстві.

Ключові слова: діалог, дискурс, інтерпретація, контекст, смисловий центр, текст, 
О. С. Грибоєдов, «Лихо з розуму».

 
Oliander L. K.

 NEW INTERPRETATION OF ALEXANDER GRIBOEDOV’S WOE FROM WIT 
COMEDY: THE PROBLEM OF RE-EXPERIENCING

The paper deals with the nature of Alexander Griboedov’s Woe from Wit comedy re-expe-
riencing which manifested itself in the new perspective presented by Bogdanova O. V. in her 
monograph “Modern view of the Russian literature of the XIX – mid XX centuries” and taken 
in the context of Griboedov studies. It is proven that the scholar’s dialogue approach to the 
frameworks of her predecessors gives a better and deeper understanding of the playwright’s 
contribution to the development of realism in the Russian classic writing.

Key words: dialogue, discourse, interpretation, context, sense focal point, text, O. S. Gri-
boedov, Woe from Wit. 
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СУЧАСНА КОРЕЙСЬКА ПОЕЗІЯ: ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ

Стаття присвячена аналізу процесу становлення та розвитку сучасної корейської 
поезії, яка органічно поєднала давню народнопісенну традицію і численні новації, що 
були запозичені корейськими поетами протягом XX ст. під впливом європейської та 
інших поезій світу.

Ключові слова: корейська поезія, сучасна корейська поезія, поетична традиція, 
народнопісенна традиція, поетичні новації.

 
Період із кінця XIX ст. і до 30-х років XX ст. включно можна назвати реформаторсь-

кою добою в історії корейської поезії. Під впливом низки політичних та соціальних 
подій, що відбувалися в цей час у корейському суспільстві, а також завдяки цілому пото-
ку вперше перекладеної корейською мовою художньої літератури Заходу, з якою раніше 
корейці не мали змоги ознайомитися, у тогочасних корейських літераторів виникає палке 
бажання якомога швидше відмовитися від архаїчних, на їхню думку, оков традиційної 
китайської поетики, як і від самої китайської мови1. Вони прагнули перейти на рідну 
мову, запровадити нові літературні форми і жанри, втілити нові образи та ідеї, застосо-
вуючи при цьому також нові художньо-стилістичні засоби та прийоми, значно розши-
рити проблематику національної художньої літератури і взагалі писати нові твори, не 
озираючись на тисячолітню традицію, а творити в руслі авангардних напрямів сучасної 
світової літератури. У Пхеньяні й Сеулі починають друкуватися літературні журнали 
і газети, довкіл яких групуються молоді письменники, поети, драматурги2, виникають 
нові творчі об’єднання. Їхні члени проголошують себе прихильниками різних новітніх 
літературних напрямів, течій, шкіл: натуралізму, експресіонізму, неоромантизму, 
символізму, імажинізму, акмеїзму, сенсуалізму, сюрреалізму тощо.

Зауважимо, що все це відбувалося в період насильницької колонізації Кореї Японією. 
Однак, попри всі негаразди, і з цим згодні всі фахівці, «саме в ці буремні десятиліття 
історії зародилась нова корейська поезія» [1, с. 13]. А могутнім поштовхом до цього 

1  Останнім видатним поетом, який писав вірші китайською мовою, вважається Кім Сакката 
(1801-1863).
2 У 1918 р. в Сеулі виходить перший номер літературної газети під назвою «Вісник західної 
літератури та мистецтва» («Тхесомуне сінбо»), де публікують свою поезію такі поети-символісти, 
як Кім Ок (Ансо, 1896-1958/?/), Хван Соґу (1895-1958), Лі Іль (1891-/?/). А в 1919 р. Кім Ок і Хван 
Соґу разом із іншими молодими поетами, що навчалися в Японії, засновують у Токіо перший ко-
рейський літературний журнал «Творчість» («Чханджо»), редакційну колегію якого очолив нікому 
не відомий на той час молодий поет Чу Йохан (1900-/?/), який разом із Кім Оком та Хван Соґу став 
активним популяризатором в Кореї такого поетичного жанру, як поема у прозі [Докл. про це див.: 2, 
с. 20-21, 23].



325

стало стрімке й непогамовне зростання почуття національної гідності корейців: «У тяжкі 
часи фактичної окупації і примусової японізації всієї культурної сфери корейська мова, 
поезія рідною мовою стали віддушиною в царину свободи й незалежності думки, по-
чуття, висловлювання. Існуючи напівлегально, вона стала могутнім стимулом форму-
вання самосвідомості народу і розв’язала давнє протиріччя, – уперше значною мірою 
об’єднавши розмовну мову з писемною літературою. Корейська мова аж до сільських 
діалектів включно отримала реальний простір на сторінках книг нових поетів. Водночас 
із цим отримали простір для свого вираження нова західна естетика, ідеологічні пошуки, 
а також опозиційні настрої і політичний протест» [1, 13-14].

Своєрідним перехідним містком від традиційних класичних поетичних жанрів, зо-
крема сіджо та каса, до сучасної поезії стали короткі народні вірші-пісні, що з’явилися 
наприкінці XIX ст. і звалися чханґа («хорові пісні»). Засновником цього жанру 
вважається Лі Йону – простий провінційний учитель, який 1896 р. у газеті «Тонніп» 
(«Незалежність») надрукував текст написаної ним «Пісні патріотів» («Еґук-ка»), виз-
начивши таким чином не лише строфічну форму нового жанру, а й окресливши його 
ідейно-тематичну спрямованість:

ПІСНЯ ПАТРІОТІВ
Кореї славної люди,
Любіть свою Батьківщину!
Господарю – відданість ваша!
Державі – добробут і мир!
Яке це щастя і радість –
Походження й статки забувши,
Стати єдиним народом, що душі усіх з’єднав!
Так творять могутню річку
Маленькі струмки прозорі.
Тож лад щоб навести в державі,
Борцями всім треба стать!
На порох тіла зітремо,
Але здобудемо славу Вітчизні своїй і собі!
Якщо навіть висохнуть ріки,
Ми будем на суші й на морі країну свою боронити
І власним життям клянемо́ся не зрадити цій меті!

(Пер. І. Бондаренка)

 Ось що з цього приводу пише В.І. Іванова (1929-2006), яка, до речі, першою на те-
ренах колишнього СРСР почала досліджувати цей поетичний жанр, як і сучасну корей-
ську поезію в цілому: «Чханґа були народжені практикою просвітницького руху, який 
визначав у ті роки духовні пошуки творчої інтелігенції Кореї. Вони створювалися як 
гімни просвітницьких шкіл і товариств, яких у Кореї після реформи 1894 р. було дуже 
багато. Кожна школа, клуб, храм мали свій гімн. Пісні виконувалися хором або солістами 
на офіційних зборах, мітингах, демонстраціях. Авторами чханґа були безіменні 
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просвітителі, засновники провінційних шкіл. Усі вони свято вірили у виховний вплив по-
етичного слова, тому текст чханґа обов’язково мав повчальний або відверто агітаційний 
характер. Тематика пісень – заклик до патріотичних дій, прославляння різних нововве-
день, які сприяли європеїзації життя корейського суспільства. Чханґа гаряче сприйма-
лися більшістю населення тогочасної Кореї, яке пов’язувало надію на свободу і права 
народу з освіченістю та цивілізованістю вітчизни. Та обставина, що нові пісні припали 
до душі людям різних класів і верств населення, зробила їх значним явищем культурного 
життя Кореї початку століття. Пісні чханґа яскраво віддзеркалили світовідчуття, настрій, 
вчинки і помисли прогресивно налаштованих корейців того часу» [3, с. 119-120]. 

Проіснував жанр чханґа недовго – з 1896-го по 1908-й рік, проте саме ці пісні стали про-
образом нової поезії «вільних строфічних форм», на позначення яких використовується 
узагальнюючий термін хьондесі ( ) – «сучасні вірші»1. Це були вірші з необмеже-
ною довжиною рядків та їх загальною кількістю, а також без обов’язкового цезурно-
го членування рядків, як у віршах жанру сіджо, тобто своєрідний корейський аналог 
європейського верлібра. 

Цікаво, що і в цьому випадку корейські фахівці називають ім’я засновника жанру 
хьондесі, яким вони вважають Чхве Намсона (літ. псевд.: Юктан, 1890-1957). До речі, і 
тут не обійшлося без певного впливу на корейську поезію тогочасної японської поезії, 
яка у свою чергу під впливом європейської почала реформуватися дещо раніше. Зокре-
ма, у своїх спогадах про це Чхве Намсон писав: «У 1905 році в Кореї була побудована 
залізниця Сеул – Пусан. Мені захотілося написати про цю подію пісню: коли я навчався 
в Японії, чув чимало пісень, присвячених відкриттю нових залізничних колій2. Я написав 
чханґа, і вона розповсюдилась по всій країні. Ця перша пісня була написана розміром 
7-53. Після цього розмір чханґа 4-4 зник» [4, с. 57].

Звинувачувати корейців у тому, що вони після тривалого впливу Китаю майже на всі 
аспекти свого культурного життя тепер змушені були орієнтуватися на Японію, неспра-
ведливо, адже вони опинилися в дуже складній ситуації: «З одного боку, національно-
орієнтовану інтелігенцію вів і надихав спротив усьому японському з міркувань 
приниженої гідності та патріотизму, а з іншого – мало місце палке прагнення більше 
дізнатися про навколишній світ, дотягнутися до широкого світу, до віддалених країн із 
їхньою культурою, яка вабила своєю новизною. Однак це можна було зробити майже 
виключно через Японію4, у якій європейська культура увійшла в моду дещо раніше і була 
доступною в немислимих для корейців масштабах» [1, с. 19].

1  У сучасному корейському літературознавстві на позначення віршів «вільних строфічних форм» 
паралельно використовуються також такі терміни, як сінчхесі («вірші нового стилю»), чаюсі («вільні 
вірші»), санмусі («вірші в прозі») та ін. 
2 Скоріше за все на написання вірша такої тематики Чхве Намсона надихнула відома в тогочасній 
Японії «Пісня про залізницю» поета Овади Такекі (1857-1910), яка була складена ним у жанрі 
верлібра. 
3  Розмір 7-5 – йдеться про кількість складів у рядках. Це найуживаніший метричний розмір для 
японських «віршів нових форм» (шінтайші). 
4  Свого часу через японські університети та інші вищі навчальні заклади повністю чи частково 
пройшли такі відомі корейські письменники і поети, як Ю Ґільчун, Кім Ок, Лі Ґвансу, Кім Донін, 
Йом Сансоп, На Дохян, Кім Соволь, Хан Йонун та багато інших.
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Естафету у процесі створення нової корейської поезії після Чхве Намсона підхопив 
Кім Ок (літ. псевд.: Ансо, 1896-1958/?/) – автор кількох збірок власних віршів («Вірші 
Ансо», «Пісні медузи»), у тому числі й на мові есперанто, яку він чудово знав, а також 
автор збірки поетичних перекладів під назвою «Танець каяття». 

Взагалі процес переходу корейських поетів від традиційних поетичних жанрів до 
поезії вільних форм відбувався надзвичайно інтенсивно: «Нова поезія склалася дуже 
швидко, майже вибухово. У лінгвістичному плані її народження, як це завжди трапляється, 
супроводжувалось насамперед оновленням і розширенням словника. Автори наважу-
валися залучати до текстів діалектизми рідного краю, знижену побутову інтонацію, 
вульгаризми, іншомовну лексику. Оновились художні прийоми: були освоєні лірична 
замальовка, демонстративне діалогічне мовлення, монтаж і колаж. Значно змінилась 
і розширилась структура метафори, хоча традиційні алегорії та зрозумілі звичні сим-
воли не були відкинуті остаточно. У віршах почали широко використовуватися рефре-
ни, анафори й інші структурні прийоми побудови тексту, які раніше не були властиві 
корейській писемній поезії. Можна відзначити також вторгнення небувалої раніше те-
матики, що йшла від романтиків, декадентів, символістів, а згодом конструктивістів і 
сенсуалістів. Але головне – поспіль із прийомами модернізму з усіх боків до віршів вхо-
дила різноманітна сучасна реальність майже фотографічної первозданності» [1, с. 16-17].

Безумовно, на початковому етапі свого існування нова корейська поезія часто мала 
наслідувальний характер, проте, як відмічають фахівці, «корейські поети доволі швидко 
знайшли в собі сили писати далеко не наслідувальні твори, у яких відбився національний 
дух, фольклорні ноти й унікальна аура Країни ранкової свіжості» [Там само, 17]. 

До того ж, деякі особливості корейської мови в умовах демократизації процесу 
поетичної творчості дозволяли «учням» у деяких випадках навіть перевершувати своїх 
«учителів», зокрема застосовувати в поетичних творах специфічні мовні та художньо-
стилістичні засоби, оригінальні прийоми і способи образного зображення дійсності такі, 
як наприклад, гра слів із прихованою можливістю подвійного тлумачення змісту вірша, 
створення у вірші сугестивного підтексту тощо. 

Серед багатьох новітніх напрямів європейської літератури другої половини ХІХ – 
початку ХХ ст., якими захоплювалися корейські поети і в руслі яких намагалися писа-
ти власні поетичні твори, найпопулярнішими були неоромантизм та символізм, на що 
були об’єктивні причини5. Серед відомих поетів-романтиків передусім слід назвати Чо 
Мьонхі, Лі Санхва, Хан Йонуна, Кім Йоннана, Пак Йончхоля, а серед когорти поетів-
символістів (які, до речі, так само як і неоромантики, часто пробували свої сили на ниві 
й інших модних літературних течій) варто виділити імена Кім Ока, Хван Соґу, Лі Іля, 
Кім Доніна, Чу Йохана, Кім Соволя, Кім Донмйона, Лі Джанхі, Кім Ґіджіна, Со Джонжу, 
Ю Чхіхвана та ін. 

Не слід забувати також ще про один потужний напрям у тогочасній корейській 
поезії, а саме – пролетарську поезію, яку насамперед пов’язують із творчістю таких 
відомих поетів, як Лі Санхва, Пак Пхарян, Лім Хва, Пак Сейон, Лі Денґу, Чо Сонун та 

5 Зазвичай поети об’єднувались довкіл численних тогочасних літературних журналів, серед яких 
найвідомішими були «Створення світу» («Кебьок»), «Руїни» («Пхехо»), «Білий приплив» («Пек-
чо»), «Поезія» («Сімунхак»), «Хутір поетів» («Сіін пурак») та ін., що віддавали перевагу саме ро-
мантизму та символізму.
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ін. Створена цими поетами ще на початку 20-х років ХХ ст. «Корейська асоціація про-
летарських письменників» була заборонена японською окупаційною владою в 1934 р. 

Загалом корейська поезія в першій половині ХХ ст. розвивалась у трьох головних 
напрямах: 

-  традиційний напрям, який представляли корейські поети, що не заперечува-
ли необхідність реформування національної поезії, але наполягали на обов’язковому 
врахуванні при цьому всіх досягнень традиційної поетики; 

-  модерний напрям, який превалював на початку ХХ ст.
-  пролетарська поезія, яка з 50-х років ХХ ст. почала поступово занепадати. 
Зрештою після палких дискусій на шпальтах численних літературних журналів 

та газет1 і гарячих суперечок між різноманітними товариствами, угрупуваннями та 
об’єднаннями поетів було знайдено компромісне і, на нашу думку, дуже розумне та 
раціональне рішення. Ось як коментує це рішення у своїй докторській дисертації «Ста-
новлення сучасних форм корейської поезії: кінець XIX – середина XX ст.» Г.А. Амано-
ва: «Нова корейська поезія, що з’явилась у процесі трансформації культури під впли-
вом зовнішніх чинників (соціокультурна ситуація, відкриття Кореї після багатовікової 
ізоляції країни для зовнішнього світу, урбанізація тощо) і власне літературних (криза 
традиційної літератури, активне впровадження нових способів художнього освоєння 
світу, взаємодія традиції і новації) представляє собою абсолютно відмінний від 
колишньої літератури духовний субстрат, у якому синтезувалися традиція, християнство, 
нові ідеологічні та філософсько-естетичні концепції… У «новій поезії» спостерігається 
характерне для багатьох перехідних періодів жанрово-стильове розмаїття, обумовле-
не спресованістю її в часі, швидкою зміною естетичних орієнтирів і непослідовним 
освоєнням нових художніх методів. Визнаючи благотворний вплив західної культу-
ри на процес розвитку національної поезії цього періоду, корейські літератори прихо-
дять до розуміння необхідності набуття «власного шляху», не заперечуючи при цьому 
традиції і збагачуючи національну літературу новими формами та ідеями. Ці тенденції 
найбільш яскраво відбилися в процесах, що відбувалися в рамках руху за «збережен-
ня національної культури» в 20-ті роки, коли на колишніх засадах поетики відбувався 
процес трансформації традиційного жанру мінйо. Саме в цей час з’являються концепції 
традиційності і традиціоналізму в літературі, а також нова літературна термінологія. Та-
ким чином, історія «нової поезії», спочатку пов’язана з гаслами протистояння старого і 
нового, заперечення традиційної культури, через п’ять з гаком десятиліть повертається 
на вихідні позиції, до визнання життєздатності традиційної духовної системи і її форм, 
що свідчить про циклічний характер розвитку корейської культури» [7, с. 30-31]. 

1 Яскравим прикладом такого роду дискусій є полеміка щодо жанру сіджо, яка розгорнулася 
на сторінках журналу «Нові люди» ( ), редколегія якого у березневому номері цього журна-
лу за 1927 рік звернулась до своїх читачів із питанням «Чи відродиться жанр сіджо?». Більшість 
респондентів на це запитання відповіла позитивно, а дискусію викликала протилежна позиція таких 
літературних критиків, як Со Джинхе, Мін Тхевон, Кім Донхван [Докл. про це див.: 5, с. 103]. Але 
попри всі суперечки з цього приводу вірші в жанрі сіджо, починають писати такі видатні поети 
того часу, як Чхве Намсон, Кім Соволь, Йом Сансоп, Чу Йохан, Лі Пьонґі, Чон Джійон, Лі Сонхе, 
друкуючи їх на сторінках газет «Техан меіль сінбо», «Тона ільбо», «Чосон ільбо» та популярних 
літературних журналів «Сінмін», «Чосон Мундалі» і ін. [6, с. 172]. 
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У 1930-ті роки в країні виникає нова хвиля зацікавленості західною літературою. 
Відкриття модернізму та зростаюча чуттєвість до витонченості мови дали поштовх для 
появи великого розмаїття поетичних засобів у 1930-х роках. Так, поетів Кім Йоннана 
(1903-1950) і Пак Йончхоля (1904-1938), які створили гурток «Поезія» («Сімунхак») в 
1930 р., приваблюють ідеї англійських романтиків XVIII ст. – Вордсворта, Колріджа, 
Сауті, представників так званої «Озерної школи», які були проти нормативної естети-
ки класицизму з його штучними вимогами до мови, тем, героїв. Корейські поети були 
переконані, що ідеї поетів-лейкістів2 можуть відіграти важливу роль для демократизації 
сучасної корейської поезії, а тому виступали за зближення поезії з дійсністю і за оновлен-
ня поетичної лексики за рахунок багатих ресурсів корейської мови, впровадження сучас-
ного розмовного стилю і фольклору [8, с. 218]. Пак Йончхоль, Кім Йоннан, Чон Джійон 
та багато інших тогочасних поетів, які основним завданням у поетичній композиції 
вбачали витонченість мови та дослідження ритму, сприяли тому, що літературу почали 
розглядати як мистецтво. Романтична поезія Кім Йоннана і Пак Йончхоля намагалася 
передати велику гамму внутрішніх переживань ліричного героя [9, ЕР]. Природа і ко-
хання – головні теми у віршах «Поки квітнуть півонії», «Людина, яка знає моє серце», 
«Яскравий місяць», «Прозора криниця», «Плине безкінечна ріка» Кім Йоннана та «Кора-
бель, що відходить», «Надія і відчай» Пак Йончхоля. У своїй поезії Кім Йоннан звертався 
до народного ліризму та ритмів мови мешканців південно-західних провінцій Кореї для 
створення емоційної багатої поетичної мови, а Чон Джійон за допомогою чітких, майже 
карбованих виразів, стриманих почуттів і точних візуальних образів відкривав нові гори-
зонти можливостей поезії. У цей час Кім Ґірім, Кім Ґванґюн і Чан Манйон пишуть вірші, 
в основу яких покладено урбаністичні мотиви та сюжети, які відграють важливу роль у 
побудові нової картини світу. У цей самий період відбуваються літературні експеримен-
ти авангардного поета та письменника колоніального періоду – Лі Сана. Поет вдається 
до різноманітних інновацій: введення беззмістовних речень, які протистоять спробам 
осмислення, графіків, схем і математичних формул у структуру вірша [Там само, ЕР]. 
Лі Сан рішуче відкидає існуючі традиції споглядання та літературних умовностей. І в 
поезії, і в художній літературі він експериментує з мовою, досліджує своє внутрішнє 
«я», розділене, розщеплене зсередини і відірване від зовнішнього світу. В його поезії 
чітко простежуються такі західні літературні експерименти як дадаїзм і сюрреалізм. Лі 
Сан експериментує з формою, інкорпоруючи до поезії мову математики та архітектури: 
лінії, крапки, графіки, числові символи, формули тощо. Проте подекуди надлишок таких 
засобів обмежує можливості поетичного сприйняття твору [Там само, ЕР]. Внутрішні 
логічні зв’язки у віршах Лі Сана ослаблені, але в них відсутня навмисна бездумність, яка 
притаманна західним поетам-модерністам. Їх не можна віднести до категорії несвідомої 
поезії, яка позбавлена всякого сенсу. Літературні твори Лі Сана заслуговують на ува-
гу не за надмірне розмиття форми, що відбувається в деяких його поезіях, а за спро-
би окреслити той модерністський простір для розщеплення або фрагментації свого «я» 
та підсвідомості. Гарним прикладом цього є вірш «Дзеркало» («Коуль», 1934), в яко-
му «я в дзеркалі» виступає саме символом розщеплення або фрагментації, а не засо-
бом відображення образу, через який можна здійснювати об’єктивні спостереження. 
У віршах «Дзеркало», «Дерево», «1 червня 1933» Лі Сан використовує ще один засіб 
2  Інша назва представників «Озерної школи» (від англ.: lake – озеро).
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сюрреалістичної поезії – відсутність пунктуації. Також спостерігається навмисна 
відсутність пропусків, які б розділяли слова між собою. Проте за його хворобливими 
фантазіями, ідеями вгадується дещо реальне, чуттєве, земне – виснаження душевних 
сил, усвідомлення трагічності свого існування, почуття приреченості та страху. Поет 
намагається впливати на уяву, емоції та підсвідомість читача особливими образними, 
ритмічними і звуковими засобами. Поезія корейських модерністів підривала традиційні 
релігійно-філософські цінності, уявлення про гармонію світобудови, позитивне сприй-
няття людського існування. Сюрреалістична поезія Лі Сана стала апогеєм модерністської 
свідомості [7, с. 26]. На противагу йому, Пек Сок оспівує традиційний дух сільського 
життя, зберігаючи у своїй поезії говірки, діалекти та традиції рідного краю, тоді як Лі 
Йоннак у ліричних формах зображує жахливе становище корейського народу. 

У другій половині 1930-х років Пак Моґволь, Чо Джіхун і Пак Туджін, відомі як 
представники організованого ними гуртка «Блакитний олень», знаходять духовну втіху у 
красі природи, оскільки вона перебуває в гармонії з усіма формами життя, на відміну від 
оточуючого людського спустошення. Лі Юкса оспівує непохитний поетичний дух, який 
здатен опиратися і протистояти колоніалізму [9, ЕР]. 

Гурток «Поезія життя», що виник у 1937 р., ознаменував новий етап в освоєнні 
символізму. Під визначенням «життя» члени цієї групи Со Джонджу (1915-2000) і Ю 
Чхіхван (1908-1967) розуміли близькість своєї поетичної творчості до реалій дійсності. 
Так, у корейському символізмі 1930-х рр. можна простежити дві тенденції: пер-
ша намагається поєднати багатий арсенал традиційних образів і мотивів із поетикою 
символізму, друга розвивається в руслі західного символізму, як, наприклад, творчість 
Со Джонджу [8, с. 218].

Зняття літературної цензури та вільне використання корейської мови – фактори, 
які супроводжували сам процес звільнення країни, принесли новий рівень свободи, 
життєвих сил і цілеспрямованості до самого акту поетичного творення. Перед поетами 
вільної Кореї постало нове завдання: піднести корейську мову як засіб поетичного вира-
ження до розвинутого рівня. Окрім того, потрібно було зробити певні зусилля, щоб по-
глянути на життя людини під іншими кутами, з ширшою перспективою, що раніше було 
заборонено їм як поетам колоніального періоду. Результатом цього стало розширення 
світу поезії [9, ЕР]. 

Зростання інтересу до корейської традиційної ліричної поезії виражається у бажанні 
та прагненні відновити корейську мову як засобу літературної експресії. Пак Моґволь, 
Со Джонджу та Ю Чхіхван були одними з майстрів ліричної поезії, які починали свою 
творчу діяльність у колоніальний період, тоді як Пак Чесам, Лі Хьонґі, Чон Бонґон, Кім 
Ґвансоп, Кім Джонсам і Кім Джонґіль належали до представників тих ліричних поетів, 
які почали друкуватися після звільнення Кореї. У цей період спостерігається поява 
нових форм модерністської поезії: експериментальна поезія в прозі, якій притаманні 
урбаністичні мотиви, а також вірші, в яких розкривається критичне ставлення до вла-
ди та абсурдності суспільства. До цієї категорії можна віднести твори Кім Суйона, Кім 
Чхунсу, Пак Інхвана та Сон Ука. 

Зрештою, в результаті ідеологічної боротьби та насилля війни, якими характеризу-
вався період після визволення Кореї, один із напрямків тогочасної поезії 1950-х років 
прагнув повернутися до ідеалів чистоти та ліризму. Такі поети уникали демонструвати 
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пряму зацікавленість якоюсь конкретною історичною епохою, замість цього вони за-
ймалися пошуками нових шляхів, щоб показати усю глибину світу традиційної ліричної 
поезії. Ю Чхіхван, Сін Сокчон, Пак Туджін, Пак Моґволь, Чо Джіхун та Пак Намсу – ці 
поети демонстрували постійний інтерес до лірики, починаючи від колоніального періоду 
і після нього. 

Традиція притаманного корейській літературі ліризму, яка безперервно продовжува-
лася після 1920-х років, виявила чудових поетів, які друкувалися в журналі «Література та 
мистецтво», заснованому в 1949 р. Саме зі сторінок цього журналу увійшли в літературу 
як ліричні поети з надзвичайно яскравою індивідуальністю Лі Хьонґі, Лі Донджу, Чхон 
Санбйон. 

Свіжа лірика, що відчувається у віршах поета Лі Хьонґі, майстерність і відчуття мови 
поета Лі Донджу розвивалися на основі спадку ліричних поетів періоду 1920-1940-х 
років. Поезія Лі Хьонґі, Лі Донджу, Чхон Санбйона справила значний вплив на творчість 
поетів Пак Чесама, Кім Ґвансіка та інших, які почали публікуватися у другій половині 
1950-х років. Саме друга половина 1950-х років стає переламним етапом у розвитку 
літератури Кореї, оскільки у цей час з’являється нове покоління молодих авторів. Багато 
хто з поетів і письменників побував у діючій армії, вони брали участь у боях, перебували 
в полоні, і цей власний досвід поклали в основу своєї творчості [10, с. 5]. 

Серед поетів, які заявили про себе в корейській літературі у другій половині 1950-х 
років, Пак Чесам і Пак Йонне були типовими представниками напрямку «чистої поезії», 
так званого «мистецтва заради мистецтва», які продовжували творчу традицію Кім Йон-
нана та Чон Джійона. Пак Чесам, Лі Субок, Лі Сонґьо, Ім Канбін, кожен по-своєму, вико-
ристовуючи оригінальні виразні засоби, з притаманним їм настроєм виражають почуття, 
що в традиційній корейській поезії називається «хан», таким чином, продовжуючи не-
перервну поетичну лінію, яку почав ще Кім Соволь. 

Однією з важливих подій в корейській літературі початку 1950-х років був модернізм, 
з яким ще в 1930-ті роки познайомили Корею поети Кім Ґірім і Че Джесо, спираючись на 
літературні теорії західного інтелектуалізму. Молоді поети Пак Інхван, Кім Суйон, Кім 
Ґюдон продовжили традицію модернізму, кидаючи виклик основній течії традиційного 
ліризму, яка була панівною на той час у Кореї. 

Молоді поети, які були змушені шукати життєвий шлях у складні роки громадянської 
війни, виражали в поезії життєві проблеми та душевний стан людини, яка намагається 
протистояти абсурдній дійсності в період суспільної кризи. А тому цілком логічним 
наслідком є те, що вони зайняли критичну позицію щодо традиційної ліричної 
літератури, яка тяжіла до конформізму з дійсністю. Для наступних поетів модернізм 
відкривав нові можливості художнього зображення життя, в наслідок чого виникає гурт 
молодих поетів, які проголошують так званий «експериментальний формалізм». Пред-
ставники цього гуртка – Кім Чхунсу, Сін Донджіп, Кім Джонсам та інші, увібравши як 
спадок модернізм, так і традиційний ліризм, намагалися створити свій оригінальний 
поетичний світ, розширюючи таким чином межі жанру. В свої вірші вони привносять 
характерні риси, що були притаманні традиційній ліриці, такі як особлива увага до мови, 
оригінальний віршовий ритм, живописність тощо. Так само сміливо вони здійснили ре-
форму структури вірша під гаслом повалення авторитетів, який проголошували поети 
напрямку модернізму [Там само, с. 5]. 
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На початку 1960-х років у поезії починають виокремлюватися три основні напрямки: 
традиційна лірика, «поезія участі» («чхамьо сі») та «чиста поезія» («сунсу сі»). У другій 
половині 1960-х років увагу багатьох поетів привертають проблеми, пов’язані зі змінами, 
які відбувалися на той час: розшарування суспільства, віддалення людей від природи та 
їх надмірна матеріалістичність. Лі Сонбу, Чо Тхеіль, Чхве Харім та інші зображають 
життя простого люду, говорять про протиріччя між різними верствами суспільства [11, 
с. 175]. 

Так, відомий казахський кореєзнавець Г. Кім вважає, що друга половина 1960-х і по-
чаток 1970-х років характеризується як період своєрідного застою в південнокорейській 
літературі, безпосередньо пов’язаного з обставинами військової диктатури у країні, 
1980-ті роки – як період ідейності, а 1990-ті – як період індивідуальної чуттєвості [Там 
само, c. 174]. 

Помітною особливістю корейської поезії 1960-х років є те, що так званий гурток 
поетів традиційного ліризму зменшився, а переважна більшість поетів знаходилася 
під сильним впливом модернізму. Зменшення прибічників традиційного ліризму було 
пов’язане з соціальними обставинами тих років, а особливо зі зламом традиційних 
сільськогосподарських основ життя на хвилі індустріалізації, яка почалася після 
військового перевороту 16 травня 1961 року. Але, на відміну від модернізму 1950-х років, 
модернізм 1960-х, відмовившись від існуючої до того часу тенденції зосередження уваги 
на формальній техніці вірша, залишив у літературі твори, які відрізняються глибиною і 
серйозністю проблем, що в них розглядаються. У процесі оновлення художніх принципів 
модернізму з’явилася нова течія, яка отримала назву «поезія участі». Головну роль тут 
відігравали поети Мун Бьоннан, Лі Сонбу, Чо Тхеіль, Че Харім та ін. [10, с. 8]. 

Загалом, особливий світ корейської поезії періоду 1950-60-х років був сформований 
двома напрямами: з одного боку творами в дусі модерністських перетворень, в яких 
поєднувався вплив традицій східної лірики та західної поезії; з іншого боку – творами 
так званого напрямку «поезії участі», в яких, на відміну від класичної східної традиції 
споглядання і філософських роздумів про вічне, включалися проблеми реального життя 
[Там само]. 

В історії Кореї 1970-ті роки прийнято називати «періодом прогресу і розвитку». Вже 
майже зажили рани війни, починає стрімко розвиватися промисловість, країна вступає 
в епоху індустріалізації, завдяки чому Корея входить до ряду країн, що розвиваються. 
Змінюються умови життя простих людей, зникає натуральне сільське господарство, 
зароджується сучасне механізоване фермерство, зростають міста, відбувається швид-
ка урбанізація, і населення концентрується у великих містах. Такі динамічні процеси в 
економіці та соціальному житті значно вплинули на корейську літературу, пропонуючи 
багатий матеріал для творчості. Проте економічний підйом лише посилив нерівність не-
захищених верств населення, через що ліквідувати суспільну несправедливість було не-
можливо. Якщо в період 1960-х років автори ідеалізували життя, то в 1970-ті роки реаль-
не життя все більше привертає увагу поетів. У 1970-ті роки продовжується протистоян-
ня між прибічниками «поезії участі» (нової) та «чистої (класичної) поезії». Прибічники 
«поезії участі» 70-х років вважали, що суспільні зміни, пов’язані з економічним ростом, 
мають знайти своє відображення в літературі [11, c. 182]. 
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На історичному фоні Демократичної революції, яка сталася 19 квітня 1960 року і 
була спрямована проти політичної диктатури, з’явилися твори, що ознаменували новий 
напрям у корейській поезії, який отримав назву «народна поезія». Цей напрям активно 
розвивався з початку 1970-х років. Таким чином, Квітнева революція дала поштовх ново-
му розвитку корейської літератури. 

У корейській поезії 1970-х років спостерігається зростання інтересу до соціальних 
тем і критики політичної тиранії, який супроводжував період індустріалізації в 
країні. Через поезію намагалися донести прагнення до переосмислення соціальної 
несправедливості. Критика сучасного стану суспільства була одним із нагальних завдань 
для поезії. Кім Джіха, Сін Кьоннім, Ко Ин, Чо Тхеіль і Лі Сонбу намагалися відродити 
дух народу через традиційні форми мистецтва, такі як пхансорі1 та народні пісні, щоб 
продемонструвати нестачу політичної свободи. Одна група поетів, експериментуючи із 
засобами вираження та формами, зосереджувалася на самому процесі того, як людська 
істота деформувалася в індустріальному суспільстві. Інша група поетів, до якої нале-
жали Хван Донґю, Чон Джінґю, Чон Хьонджон і О Ґювон, демонстрували нову мовну 
емоційність, оскільки торкалися тем неоднозначності життя та протиріч між епохами з 
персональної точки зору [9, ЕР]. 

Література початку 1980-х років сповнена юнацької енергії. В епоху, коли літературні 
журнали були змушені припиняти публікації чи скорочувати свою діяльність внаслідок 
жорсткої політичної цензури, молоді літератори почали стихійно об’єднуватися в групи 
і друкувати власні літературні журнали. Вирвавшись з-під впливу старшого покоління, 
вони виражали власний незалежний голос протесту. Саме діяльність популярних моло-
дих поетів сприяла тому, що в книгарнях був великий наплив читачів, котрі скуповували 
поетичні збірки, які досить часто ставали бестселерами [Там само]. За всю історію Кореї 
ще ніколи не продавалося так багато поетичних видань. Саме тому початок 1980-х років 
стали називати «ерою поезії». У центрі такого вибухового феномену були такі молоді по-
ети, як Лі Сонбок, Хван Джіу, Чо Сунхо, Пак Намчхоль, Чхве Сунджа, Кім Хесун і Чан 
Джоніль. Повні ворожості до політичного класу та влади, ці поети демонтували існуючу 
поетичну мову та граматику, щоб виразити свою незгоду з часом і екзистенціальними 
умовами власного життя. Їхня поезія насичена яскравими образами.

Однак повернімося до модерної поезії, зокрема до символізму, представники яко-
го зробили вагомий внесок у процес становлення сучасної корейської поезії. Ми не 
виключаємо, що корейських поетів, як і поетів інших країн Далекого Сходу, символізм 
приваблював ідеями, співзвучними ідеям буддизму і дзен-буддизму, зокрема таким 
їхнім концептуальним положенням, як протистояння ідеалу і дійсності, протиставлення 
внутрішнього (невидимого) й зовнішнього (видимого) світів, перехід свідомої інформації 
на рівень підсвідомого (рівень «речей у собі», рівень ідей, що існують за межами буден-
ного людського сприйняття), а також декларуванню можливості пізнання абсолютної 
істини й сутності (єства) всіх речей через натяк, осяяння, просвітлення тощо, які досяга-
ються за допомогою інтуїції (медитації) та інших ірраціональних засобів. 

Проте захоплення саме символізмом було не тільки даниною тогочасній літературній 
моді. Для корейських поетів, батьківщина яких була окупована японцями, в умовах 

1 Пхансорі – музично-драматичний жанр, де один з акторів у супроводі барабана розігрує драма-
тичну сцену і при цьому виконує (співає) текст.
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жорсткої цензури це був чи не єдиний спосіб висловити у віршах свої справжні почут-
тя та сподівання, бо ж у поетичному тексті символ набував багатозначної іномовності, 
не завжди зрозумілої іноземцям, але добре зрозумілої співвітчизникам. Схожою була 
мотивація і у корейських імажиністів, експресіоністів, неоромантиків, сюрреалістів та 
ін. 

По-різному ставилися тогочасні корейські поети-реформатори і до традиційної по-
етики, і до традиційних жанрів національної поезії. Багато хто з них, особливо серед 
символістів, під впливом руху за «збереження національної культури», про що згадує 
у своїй дисертаційній роботі Г.А. Аманова, поступово почали залучати до своїх віршів 
характерні для народнопісенної традиції художньо-стилістичні засоби та прийоми. 
Передусім це стосується таких поетів-символістів, як Кім Ок, Хван Соґу, Кім Донін, 
Кім Соволь та ін.1 Мова йде про традиційні поетичні прийоми (алюзії, ремінісценції, 
лексичні та образно-смислові паралелізми, рефрени), а також про широке використання 
міфологічних мотивів, фольклорної тематики тощо. 

Після закінчення Другої світової війни і звільнення від тривалого японсько-
го колоніального гніту корейська поезія отримала друге (а точніше – третє) дихання. 
З’являються сотні, якщо не тисячі, імен молодих поетів, виникають нові поетичні 
об’єднання й товариства письменників, виходять нові літературні журнали та газети. 
Значне місце в післявоєнній корейській поезії займають твори, написані в дусі новітніх 
літературних напрямів: неореалізму, сюрреалізму, постмодернізму, авангардизму, 
екзистенціалізму тощо. 

Проте традиція уважного і дбайливого ставлення до власної культурної спадщини в 
цілому і до корейського пісенного фольклору зокрема, як своєрідного джерела натхнення 
та наслідування, яка була започаткована поетами-символістами 20-х – 30-х років ХХ ст., 
попри всі літературні новації чітко простежується в поезії багатьох післявоєнних і су-
часних майстрів поетичного слова Кореї. Передусім йдеться про творчість таких досить 
відомих сучасних корейських поетів, як Лі Субок (1924-1986), Сін Донйоп (1930-1969), 
Лі Сонґьо (нар. 1932 р.), Пак Чесам (нар. 1933 р.), Чхон Санбйон (нар. 1930 р.), Пак Йон-
не (1925-1980) та ін., вірші яких своїми строфічними формами також часто нагадують 
народні пісні. Вони теж досить прості за мовою, а тому дуже легко запам’ятовуються і 
покладаються на музику, як це було, наприклад, із багатьма віршами Кім Соволя. Їхня 
поезія насичена не лише реальними, а й символічними образами. Як і їхні попередни-
ки вони теж полюбляють застосовувати у своїх віршах художньо-стилістичні засоби, 
властиві передусім традиційним фольклорним жанрам: порівняння, паралелізми, повто-
ри тощо. 

Щоб не бути голослівними, наведемо лише два невеликі вірші, що належать перу 
останніх із названих нами сучасних корейських поетів:

ПОВЕРНЕННЯ НА НЕБО
Я повернусь на небо із росою,
Що в променях ранкової зорі
Зникає, не потішивши красою.

1  Див., наприклад, вірші Кім Ока «Весна мина», «Весняний вітерець», Кім Соволя «Не можу за-
бути», «Раніше не знав», «Шовковий туман», «Пташка Чоптон» та ін.
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Я повернусь з вечірньою зорею,
Коли на небосхилі зграйка хмар
Мене покличе в путь услід за нею.

Я повернусь… Я повернуся вчасно,
Завершивши мандрівку в білий світ, 
І розповім, який же він прекрасний! 

 (Чхон Санбйон, 1970; 
(Пер. І. Бондаренка)

ВЕЧІРНІЙ СНІГ

Вечірній сніг 
У світлі ліхтаря 
Старенької конюшні.
Сніг вечірній
Кружляє над копитами коня, 
Кружляє сніг,
Кружляє сніг вечірній…
Вечірній сніг 
Під лезом сікача,
Що корм січе для коней.
Сніг вечірній
Кружляє на околиці села,
Вечірній сніг,
Кружляє сніг вечірній…

 (Пак Йонне, 1969; 
(Пер. І. Бондаренка)

У цьому випадку досить контрастною є паралель із сучасною українською поезією. 
На превеликий жаль, сучасні українські поети, за винятком хіба що неперевершеної Ліни 
Костенко, на відміну від корейських поетів, майже повністю ігнорують народнопісен-
ну традицію. А вона свого часу розвивалася, збагачувалася і вдосконалювалася завдяки 
творчим зусиллям як самого народу, так і багатьох поколінь кращих українських поетів – 
Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка, Павла Тичини, Андрія Малишка та ін.

Однак ми глибоко переконані, що це лише тимчасове явище, обумовлене прагненням 
сучасних молодих вітчизняних поетів, як, до речі, і багатьох інших українських мит-
ців – представників різних галузей національної культури – уникнути звинувачень у 
«шароварщині», стати сучасними, модерновими, модними, і таким чином ліквідувати те 
«відставання», яке, на їхню думку, спостерігається в сучасній вітчизняній поезії у порів-
нянні з іншими поезіями сучасного світу, тобто хоча б таким шляхом трохи надолужити 
«згаяне» за радянських часів, коли саме́ слово «модерн» сприймалося як лайливе. 

Проте, як це іноді трапляється, разом із водою із ванни виплескується дитина. Хоч як 
би розвивалась творчість того чи іншого художника, але коріння будь-якої національної 
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культури, у тому числі й поезії, завжди сягає глибин народної творчості, давніх культур-
них традицій, звичаїв тощо. Шевченко тому й став Шевченком, що спирався саме на це 
одвічне коріння української культури. Будемо сподіватися, що ми не помиляємось у своїх 
прогнозах, і фольклорно-пісенна традиція у вітчизняній поезії (безумовно, вже в сучас-
них її шатах) обов’язково буде продовжена новими поколіннями українських поетів.
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Статья посвящена анализу процесса становления и развития современной ко-
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ФИГУРЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРАВИТЕЛЕЙ В ПОЭЗИИ 
АННЫ АХМАТОВОЙ

Анна Ахматова – поэт лирический, но в ее лирике, как и в поэмах, растворен мощный 
эпический элемент. Одно из важнейших средств его порождения – мифологические, ле-
гендарные, литературные, исторические образы, создающие широкую ассоциативную 
ауру. Среди исторических преобладают образы правителей, преимущественно монар-
хов. Русские составляют почти половину всех этих персонажей, а по числу упоминаний 
резко преобладают над иностранными. Наряду с историческими фигурами в статье 
рассмотрены современные для Ахматовой – Николая II, Ленина и Сталина.

Ключевые слова: лирика, эпический элемент, подтекст, правители, Петр I, Петер-
бург, Ленинград, Сталин. 

А. А. Ахматова считается почти исключительно лирическим поэтом. В. В. Мусатов 
даже поэмы ее разбирает в книге с подзаголовком «Лирика Анны Ахматовой», заявляя 
о ней и Блоке: «Оба они — автор “Двенадцати” и автор “Поэмы без героя” — входили в 
историю русской поэзии как два величайших лирических поэта XX столетия» [7: 377]. 
Но их лирика вбирает в себя мощный эпический элемент, хотя и не сюжетный. Тот же 
исследователь сопоставляет Ахматову с Мандельштамом, отмечая у них «включенность 
личного переживания в ассоциативное (и ахронное) поле «мировой культуры». Лирика в 
таком понимании становилась «большой формой», и поэтому у Мандельштама никогда 
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не было тяготения к жанру поэмы» [7: 429]. А у Ахматовой и поэмы есть, причем не 
чисто лирические, что, не признаваясь в этом, фактически доказывал сам Мусатов: «Ас-
социативное поле в «Поэме без героя» не только чрезвычайно расширяло сюжетные 
рамки «петербургской повести», насыщая их мифологической и культурной символикой, 
но и позволяло отказаться от линейного, повествовательного принципа. Это позволило 
редуцировать сюжет до нескольких опорных точек, носящих в большей мере ассоци-
ативный, нежели описательный или повествовательный характер. Так, имена Героини 
поэмы, сменяя друг друга (Коломбина, Путаница-Психея, Козлоногая), позволяли рас-
крывать архетипические аспекты образа, не прибегая к его сюжетному воплощению» [7: 
430]. Исторические же персонажи, особенно правители, вызывали несравненно больше 
воспоминаний и ассоциаций, чем Коломбина и уж совсем не знаменитая Козлоногая из 
пьесы слабого и давно забытого драматурга Ю. Беляева.

«В своем позднем творчестве Ахматова начала осваивать тот же самый метод ассоци-
ативного символизма, который Вячеслав Иванов однажды определил как метод «Аннен-
ского-Маллармэ», — писал В. В. Мусатов. — Это позволило синхронизировать разные 
временные слои, вдвигая современность в контекст «баснословных» времен Авраама и 
Давида» [7: 429]. Но Ахматова обращалась как к «баснословным», так и к достоверно 
историческим временам, пусть еще без «символизма», на протяжении всего своего твор-
чества. Фигур владык и правителей в ее лирике до 1940–1941 гг., когда сложился первый 
вариант «Поэмы без героя», у нее даже больше, чем в последующие периоды.

Хронология такова.
В 1958 г. Анна Андреевна вспомнила пять строк из написанного или начатого в 1909 

г. стихотворения «Из завещания Васúльки» [1, т. 1: 708]1 — возможно, «Завещание…» 
(предлог появился как указание на фрагментарность текста). Скорее всего имеется в 
виду ослепленный древнерусский князь Василько Теребовльский. Он завещает жене 
«все серебро» (1, 22), а что еще, не вспомнилось. С самого начала в лирике Ахматовой 
сказывается тяготение к драматическим и трагическим моментам истории.

В 1913 г. впервые упоминается библейский царь Давид, с которым сравнивается воз-
любленный: «Молчит, а ликует, как царь Давид» (1, 135). Комментатор Н. В. Королёва 
напоминает: «По библейской легенде, царь Давид ликовал, перенеся Ковчег Завета в 
свою столицу Иерусалим. Ликование выражено и в любовных псалмах царя Давида» (1, 
755). Религиозные и любовные чувства отнюдь не были для Ахматовой взаимоисключа-
ющими. После стихотворения «Со дня Купальницы-Аграфены…» она обращалась к об-
разу Давида еще пять раз. В 1915 г. просто констатируется: «Читаю посланья Апостолов 
я, / Слова Псалмопевца читаю» («Под крышей промерзшей пустого жилья…» — 1, 222). 
В «Майском снеге» (1916) с отсылкой к Псалтыри вместо эпиграфа («Пс. 6, ст. 7») отме-
чено, что ее автор вовсе не только веселился: «Во мне печаль, которой царь Давид / По-
царски одарил тысячелетья» (1, 261). Гораздо позже «Мелхола» (1959–1961) открывается 
эпиграфом из «Первой Книги Царств» еще и с упоминанием отца героини: «Но Давида 
полюбила… дочь Саула, Мелхола. / Саул думал: отдам ее за него, и она будет ему сетью». 
Первое четверостишие — о нем тоже как о музыканте и певце: «И отрок играет безумцу 
царю, / И ночь беспощадную рушит, / И громко победную кличет зарю, / И призраки 

1 Далее ссылки на это издание даются в круглых скобках с обозначением тома, его книги (2/1, 2/2) 
и страницы через запятую.
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ужаса душит». Однако царская дочь одержима лишь похотью: «<…> Ей песен не нужно, 
не нужно венца, / В душе ее скорбь и обида, / Но хочет Мелхола – Давида» (2/2, 42). 
Похоть борется с гордыней, и в конце концов телесное («дрожь», хоть и «холодная» — 
которую пытаются унять) побеждает: «Бесстыдство мое! Униженье мое! / Бродяга! Раз-
бойник! Пастух! / Зачем же никто из придворных вельмож, / Увы, на него не похож? / 
А солнца лучи… а звезды в ночи… / А эта холодная дрожь…» (2/2, 43). Исследователи 
справедливо видят в ахматовском царе евреев Давиде «предшественника» композитора 
Артура Лурье, некрасивого еврея, но горячего любовника [4: 206–207]. Стихотворение 
«Через 23 года» (1963) первой строкой «Я гашу те заветные свечи» отсылает к начатой 
в 1940 г. «Поэме без героя»: «Я зажгла заветные свечи…» (2/2, 441), — а стихи «<…> 
мне снишься Ты!.. / Доплясавший свое пред Ковчегом, / За дождем, за ветром, за снегом / 
Тень твоя над бессмертным брегом, / Голос твой из недр темноты» (2/2, 159) адресованы 
«Артуру Сергеевичу Лурье. В «Поэме без героя» также говорится об их совместной ра-
боте над балетом «Снежная маска» по Блоку (“Я пишу для Артура либретто”)» (2/2, 442). 
Там же ликующий Давид выступает прообразом всех реализовавших себя поэтов: «По-
этам / Вообще не пристали грехи. / Проплясать пред Ковчегом Завета, / Или сгинуть… 
да что там! про это / Лучше их рассказали стихи» (3, 44).

Мы видим, что Давид привлекателен для Ахматовой-поэта не как царь или герой, 
победивший Голиафа, даже его религиозный подвиг (перенесение в Иерусалим Ковчега 
Завета) не так важен, как заслуга «певца», «Псалмопевца», величайшего поэта. Вряд ли 
Анна Андреевна знала, что с «франкским богословом Грабаном Мавром (около 776–856) 
связывают начало традиции представления об арфе ветхозаветного царя Давида как сим-
воле и прообразе Креста Христова» [6: 134], но она не могла не знать: «Псалтырь со-
провождала древнерусского человека на всем его жизненном пути: от первого обучения 
грамоте до отпевания на смертном одре» [6: 595]. И не только к древнерусскому человеку 
это относилось. В случае Ахматовой не менее важно, что Псалтырь «выражает тончай-
шие оттенки переживаний страдающей и мятущейся личности, является настоящей эн-
циклопедией человеческой психологии» [9: 65].

Кроме прямых отсылок к «Псалмопевцу» в «Поэме без героя» «упомянутый Ахмато-
вой мамврийский дуб традиционно является метонимическим знаком <…> царя Давида: 
«Богоотец Давид во время семилетнего царствования в Хевроне часто приходил на место 
мирной жизни своих праотцев и под тенью этого святого древа спокойно отдыхал, уте-
шая себя Боговдохновенными своими псалмами…» [8: 160]. Именно он, царь Давид, — 
по мнению С. В. Бурдиной, — и угадывается в фигуре Поэта Мирозданья, «векового 
собеседника луны». На то, что «ровесник Мамврийского дуба» — не кто иной, как царь 
Давид, красноречиво указывает и упоминание в связи с данным образом о пляске «пред 
Ковчегом Завета» <…>. Образ царя Давида — поэта-жреца, провоцируя появление впол-
не определенных аналогий, служит дополнительным подтверждением и обоснованием 
той миссии, которую добровольно возложил на себя автор Поэмы в трагические времена 
всеобщей искупительной жертвы. Не случайно именно в связи с данным образом <…> 
возникает в Поэме и мотив вины (точнее не-вины) поэта» [2: 252], которому «вообще не 
пристали грехи».

В том же 1913 г., когда у Ахматовой впервые упоминается царь Давид, создается сти-
хотворение «Плотно сомкнуты губы сухие…», в центре которого — «княжна Евдокия» 
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на смертном одре (1, 144). Слово «княжна» — одна из редких словесных неточностей 
в стихах столь чуткого поэта. «В. М. Жирмунский убедительно предположил, что речь 
идет о великой княгине Евдокии, супруге Димитрия Донского, незадолго до своей смер-
ти постригшейся под именем Евфросинии и впоследствии канонизированной Русской 
Православной Церковью <…>. Стихотворение свидетельствует о детальном знакомстве 
Ахматовой с житием св. Евфросинии, которую погребали при огромном стечении на-
рода («жарко пламя трех тысяч свечей»). Плотно сомкнутые «губы сухие» напоминают 
о немоте, которая настигла великую московскую княгиню после явления ангела, пред-
сказавшего ей кончину.

Евдокия была не только женой Димитрия Донского, но и его духовной сподвижни-
цей. Вместе с ним она молилась в Архангельском соборе перед выступлением русского 
войска из Москвы на Дон, а потом в одиночку — в течение всей битвы. У Спасских во-
рот1 она встречала войско своего мужа, вернувшегося с победой, и в память о Мамаевом 
побоище не только построила храм Рождества Богородицы в Московском Кремле2, но 
и положила основание празднику победы на Куликовом поле» [7: 135]. То есть была и 
государственным деятелем.

В. В. Мусатов полагал, что в стихотворении «Плотно сомкнуты губы сухие…» «ли-
рическая героиня <…> отождествляла себя с «княжной Евдокией», вдовой Димитрия 
Донского. Но именно начиная с «Библейских стихов» культурно-исторические двойники 
Ахматовой стали устойчивой формой выражения ее духовного мира» [7: 282].

В том же 1913 г. трижды упоминается Петр I. Одно стихотворение начинается сло-
вами «О, это был прохладный день / В чудесном городе Петровом!» (1, 153). В первом 
из «Стихов о Петербурге» «Стынет в грозном нетерпеньи / Конь Великого Петра», па-
мятник одушевляется: «Ах! своей столицей новой / Недоволен государь» (1, 161); второе 
заканчивается «улыбкою холодной / Императора Петра» (1, 162) — того же Медного 
Всадника. Позже, в 1916 г. <?>, стихотворение начнется словами «В городе райского 
ключаря, / В городе мертвого царя <…>» (1, 287), то есть апостола Петра и опять-таки 
Петра I. В стихотворении 1920 г., впоследствии названном «Петроград, 1919», говорится 
о перенесенных городом муках и о том, что «нам священный град Петра / Невольным 
памятником будет» (1, 348). В 1922 г. Ахматова упоминает великого царя косвенно, дру-
жески обращаясь к очеловеченному городу, который он основал: «Здравствуй, Питер! 
Плохо, старый <…>» (1, 391). Еще один памятник ему появляется в мрачном «Вороне-
же» (1936): «А над Петром воронежским — вороны <…>» (1, 429). Долго живший в селе 
Преображенском, он фигурирует в «Стансах» 1940 г.: «В Кремле не надо жить, Преоб-
раженец прав <…>» (1, 474). Прав потому, что переехал из Москвы, где недавно были 
организованы массовые репрессии по примеру не лучших царей, и преобразил Россию, 
оттого и поименован так с большой буквы. Через десять лет по аналогии с победой Пе-
тра над северной природой прославляется новый Приморский парк Победы в одноимен-
ном стихотворении цикла «Слава миру»: «Еще недавно плоская коса, / черневшая уныло 
в невской дельте, / как при Петре, была покрыта мхом / и ледяною пеною омыта» (2/1, 

1  Ошибка В. В. Мусатова. Эти ворота называются Спасскими лишь с XVII в., а раньше называ-
лись Фроловскими.
2 Ныне это самое древнее сохранившееся сооружение Москвы, но застроенное со всех сторон и 
даже сверху (над ним в 1510 г. был возведен новый храм).
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160). В следующем году для того же цикла пишется «Волга–Дон» о новом канале: «Что 
Петровской было мечтою, / Стало былью в наш мудрый век» (2/1, 164). «Пушкинский 
Петербург» прозвучал в неоконченном стихотворении 1959 г. «И отнять у них невозмож-
но…» (2/2, 30). Больше Ахматова-лирик не восхваляла ни Петра, ни даже Петербург. Вот 
воспоминание о прошлом 1960 г.: «И в памяти черной, пошарив, найдешь / До самого 
локтя перчатки / И ночь Петербурга» (2/2, 79). Далеко не парадным предстает Петербург 
в 1913 году (одноименное стихотворение, 1961): «За заставкой воет шарманка, / Водят 
мишку, пляшет цыганка / На заплеванной мостовой» и т. д. (2/2, 97). Печаталось как 
самостоятельное произведение, но первоначально мыслилось новой строфой «Поэмы 
без героя» (2/2, 380–381). В четвертой, итоговой (по мнению составителя ахматовского 
тома «Поэмы. Pro domo mea. Театр» С. А. Коваленко) редакции Поэмы имя Петра входит 
в подзаголовок первой части — «Девятьсот тринадцатый год. Петербургская повесть», 
в народное название города Питер, название здания «Петровских Коллегий», ремарку 
о романтической поэме в начале «Решки»: «Автор опрометчиво полагал, что дух этой 
поэмы ожил в его Петербургской повести» — и два эпиграфа: из О. Мандельштама («В 
Петербурге мы сойдемся снова, / Словно солнце мы похоронили в нем») к главе третьей 
первой части и из «петербургской повести» Пушкина «Медный всадник» к «Эпилогу»: 
«Люблю тебя, Петра творенье!» (3, 171, 180, 181, 185, 190, 199). Напоследок Ахматова 
стихом обожаемого поэта все же выразила восхищение городом, который стал ей род-
ным. В иронических «Примечаниях редактора», почти ненужных более или менее об-
разованным читателям Поэмы, «пояснено» широко известное: «Коридор Петровских 
Коллегий — коридор Петербургского университета» (3, 203).

Будучи в Киеве летом 1914 г., Ахматова по разу впустила в свою лирику двух самых 
знаменитых князей Киевской Руси. Но это не было погружением вглубь веков. Один 
великий князь предстал в виде памятника: «Над рекой своей Владимир / Поднял черный 
крест» («Древний город словно вымер…» — 1, 189), — а другой как покойник, «в белом 
гробу Ярослав» («И в Киевском храме Премудрости Бога…» — 1, 190). Древняя бело-
мраморная гробница великого князя Ярослава Владимировича, прозванного историка-
ми конца XIX в. Мудрым (византийской работы, не для него предназначавшаяся), и его 
жены единственная сохранилась в киевском Софийском соборе. О другом древнейшем 
городе, Новгороде, вскоре было написано: «Здесь Марфа правила и правил Аракчеев» 
(«Пустых небес прозрачное стекло…» — 1, 206). Но Марфа Посадница и руководивший 
под Новгородом военными поселениями граф А. А. Аракчеев «правили» не в качестве 
государей.

Дважды в названии городка Павловск у Ахматовой прозвучало имя Павла I (в Гат-
чине, где он долго жил, есть собор Апостола Павла, без Петра, как обычно, но название 
Павловск городок получил по имени сына Екатерины II). Это стихотворения «Все мне 
видится Павловск холмистый…» (1915) с описанием павловского парка (1, 246) и «Из 
цикла “Юность”» (1940), где вспоминается «Павловского вокзала / Раскаленный музы-
кой купол» (1, 476) — сгоревшего во время войны концертного зала, стоявшего около 
станции первой российской железной дороги, отчего в русском языке все здания желез-
нодорожных станций стали называться вокзалами.

Детство, отрочество и несколько молодых лет Ахматовой прошли в Царском Селе с 
его величественным Екатерининским дворцом и роскошным парком. Хотя дворец носил 
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имя Екатерины I, городок ассоциировался больше с Екатериной II. Она в ахматовскую 
лирику прямо или косвенно попала трижды, в 1916 и два раза в 1917 гг. Обращённое 
к царскосёлу Н. В. Недоброво, с которым Анна Андреевна последний раз увиделась в 
Бахчисарае, стихотворение «Вновь подарен мне дремотой…» содержит строфу «И орла 
Екатерины / Вдруг узнали — этот тот! / Он слетел на дно долины / С пышных бронзовых 
ворот» (1, 275). Здесь настоящая птица уподобляется рельефному позолоченному изо-
бражению двуглавого орла на ажурных бронзовых воротах курдонёра Екатерининского 
дворца в Царском Селе. Дворец был построен Ф. Б. Растрелли до воцарения Екатери-
ны II, но Екатерина I умерла задолго до этого, и вряд ли ее особенно помнили в начале 
XX в. Между двумя революциями в Слепнёве появилось стихотворение «Течет река не-
спешно по долине…», где XVIII столетие предстает в качестве седой и даже патриар-
хальной древности: «А мы живем, как при Екатерине: / Молебны служим, урожая ждем» 
(1, 313). В конце 1917 г. поэт ностальгирует по прекрасному парку и потерянным цар-
скосельским друзьям: «Но так бывает: раз в году, / Когда растает лед, / В Екатеринином 
саду / Стою у чистых вод <…>» («И вот одна осталась я…» — 1, 319).

Александровский дворец в Царском Селе, построенный как раз при Екатерине Ве-
ликой, облюбовал для жилья Николай II. Одно из стихотворений 1919 г. с описанием 
богатого выезда включало строфу «И раззолоченный гайдук / Стоит недвижно за са-
нями, / И странно ты глядишь вокруг / Пустыми светлыми глазами» (1, 331, 855). Так 
оно печаталось в «Anno Domini» и сборнике «Из шести книг» под заглавием «Встреча». 
В «Беге времени» оно было переименовано в «Призрак» и «ты глядишь» заменено на 
«царь глядит». Но, безусловно, изначально подразумевался Николай II, «которого, по 
словам Ахматовой, она встречала в Царском Селе “бессчетное” количество раз» (1, 855). 
«Встречу» в «Anno Domini» она поместила между стихотворениями «Тот август, как 
желтое пламя…» и «Не бывать тебе в живых…». «Стихи о расстрелянном царе соеди-
няли два стихотворения о Гумилеве — 1915 года, когда оба были еще живы, и 1921-го, 
когда оба стали «призраками». Общей темой всех трех стихотворений было оплакивание 
жертв революционного террора» [7: 219]. В 1921 г. память об убийстве царской семьи 
была еще свежа, в год окончания «Реквиема» (1940) Ахматова тоже не рискнула прямо 
назвать царя, а в 1965-м уже можно было припомнить эпизод из далекого прошлого, тем 
более что «оплакивание» вуалировалось нелестным эпитетом «пустыми», да и новое за-
главие — «Призрак» — имело отнюдь не положительную коннотацию. Дипломатичная 
Ахматова в своей главной прижизненной книге представила последнего царя как эфе-
мерный призрак прошлого.

После 1919 г. она лишь в 1934-м впервые упомянула правителя, и то не монарха 
(если не считать Петра I, еще мелькнувшего в 1920-м). Кровавые деяния никому не про-
щаются, прежде всего, конечно, Понтию Пилату: «И напрасно наместник Рима / Мыл 
руки пред всем народом / Под зловещие крики черни <…>» (1, 423). Стихотворение 
«Привольем пахнет дикий мед…» было опубликовано только посмертно. «Прокуратор 
Рима» как канувший в вечность назван, тоже без имени, еще раз в 1945 г. («Кого когда-то 
называли люди…», первые посмертные публикации за границей, — 2/1, 114, 501).

К 1937 г. относится первое упоминание Сталина, но без фамилии — в наброске 
«За такую скоморошину, / Откровенно говоря, / Мне свинцовую горошину / Ждать бы 
от секретаря» (1, 438). По-видимому, Ахматова еще не привыкла к тому, что самый 
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большой начальник титулуется так, как раньше называли мелкого клерка, помощника 
какого-нибудь чиновника. Она иронизирует над тем, что «маленький человек» выбил-
ся во всесильные диктаторы, и в отличие от многих заблуждавшихся («Сталин не зна-
ет») отлично понимала, кто был главным организатором массовых репрессий, считала 
и себя способной подпасть под «высшую меру». Очевидным намеком на Сталина было 
одновременное (возможно, написанное еще до ареста сына) «Подражание армянскому»: 
«Я приснюсь тебе черной овцою / На нетвердых, сухих ногах, / Подойду, заблею, за-
вою: “Сладко ль ужинал, падишах? / Ты вселенную держишь, как бусу, / Светлой во-
лей Аллаха храним… / И пришелся ль сынок мой по вкусу / И тебе и деткам твоим?”» 
(1, 439). И стихи «Реквиема» с их высокой, даже евангельской символикой Ахматова 
ненавистным именем не запятнала. Вместе с тем Сталин подразумевается в «Стансах» 
1940 г. «Преображенец прав», покинув московский Кремль, потому что «Здесь зверства 
древнего еще кишат микробы: / Бориса дикий страх, и всех Иванов злобы, / И Само-
званца спесь — взамен народных прав» (1, 474). Для Ахматовой захвативший царскую 
резиденцию секретарь ЦК ВКП(б) был, конечно, самозванцем. Но после страшного по-
становления 1946 г. она поняла, что и ее, и арестованного в 1949 г. третий раз сына Лёву 
действительно могли расстрелять, будь на то воля Сталина. После разоблачения «культа 
личности» Анна Андреевна отказалась от мысли печатать «Стансы». «В 1956 году, когда 
решался вопрос о публикации этого стихотворения, Л. К. Чуковская, увидевшая в двух 
последних строчках “полный и точный портрет Сталина”, записала следующий диалог 
с Ахматовой:

“— Как вы думаете, все догадаются, что это его портрет, или вы одна догадались? — 
спросила Анна Андреевна.

— Думаю, все.
— Тогда не дадим, — решила Анна Андреевна. — Охаивать Сталина позволительно 

только Хрущеву” [11: 207]1.
В этой фразе, — добавляет В. В. Мусатов, — сказалось нежелание “охаивать” чело-

века, который был, безусловно, повинен в причиненном ей и сыну тягчайшем горе, но 
которому оба они оказались обязаны жизнью» [7: 300].

Однако при всем аллегоризме «Стансов» в них названы конкретные исторические 
персонажи. Борис Годунов, которого Ахматова вслед за Пушкиным считала несомнен-
ным виновником убийства маленького Димитрия, и впрямь трепетал при известиях о 
массовом переходе народа на сторону самозванца и был жесток к своим политическим 
недругам. «Нам известно, — писал Мусатов, — в какой роли Ахматова видела и слы-
шала Шаляпина: “Слушала Шаляпина в “Борисе”, когда он пел последний раз в России 
(Мар<иинский> театр)” [3: 666].

Нравственно-психологическая коллизия вины и возмездия, лежащая в основе роли 
Бориса Годунова, не могла не наложиться на аналогичную коллизию в «Поэме без ге-
роя». Но тогда получалось, что шаляпинский голос, несущий «ужас, смерть, прощенье, 
любовь», продолжает мотивы «оркестра как с того света» и предрассветного «озноба», 
которые внутренне связаны с моцартовским «Дон Жуаном». Ахматова резко изменила 
шаляпинскую строфу:

И опять этот голос знакомый,
1 Пропуск в цитате из книги Чуковской восстановлен.
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Словно эхо горного грома, —
Наша слава и торжество!
Он сердца наполняет дрожью
И несется по бездорожью
Над страной, вскормившей его.
<…> Ахматова имела в виду спасительную силу искусства как своего рода “вестни-

чества”» [7: 347].
Невозможно сказать, как бы развивалась дальше ее мысль в наброске, сделанном 

летом 1961 г. в Москве: «Хозяйка румяна, и ужин готов, / И царствует где-то Борис Году-
нов…» (2/2, 110). Румяниться, особенно при гостях, любили древнерусские женщины.

«Всех Иванов злобы» в «Стансах» — поэтическое обобщение. Из четырех Иванов, 
правивших в Московской Руси, один, Иван Красный, отец Димитрия Донского, был ти-
хого нрава. Но отец этого малозаметного князя, Иван Калита, не гнушался никакими 
средствами в борьбе за расширение территории своего княжества и укрепление его роли, 
в том числе вместе с татарами громил главного конкурента Москвы — Тверское княже-
ство (а в Тверской губернии находилось Слепнёво, где Ахматова впервые соприкосну-
лась с жизнью народа). Иван III имел прозвище Грозного, но Иван IV так перещеголял 
дедушку, что это прозвище закрепилось только за внуком. В 1925 г. Анна Андреевна под 
влиянием «Курса русской истории» «государственника» В. О. Ключевского восхищалась 
первым русским царем — «так гениально управлял государством, такую мощь создал 
и умел давать ее чувствовать, так организовал и т. д. Приводила примеры из истории 
царствования Ивана Грозного…» [4: 202]. Но в 1940 г. она могла догадываться, что этот 
тиран был любимым историческим персонажем Сталина.

Что касается самозванца Лжедмитрия I, то он упомянут еще раз под фамилией, кото-
рую ему присвоили Борис Годунов со своим окружением (беглого монаха кремлевского 
Чудова монастыря Григория Отрепьева знала в лицо вся боярская дума, он не мог выдать 
себя за царевича и взойти на трон) и под которой его предали анафеме: «Как Отрепьева 
и Пугачева, / Так меня тринадцать лет клянут» («Это и не старо, и не ново…», 1959 — 
2/2, 34).

1940 год, вообще вершинный в творчестве Ахматовой, стал и самым «урожайным» 
на имена правителей, в том числе античных. Трое фигурируют в «Клеопатре»: «Уже 
целовала Антония мертвые губы, / Уже на коленях пред Августом слезы лила…» (1, 464). 
Правда, Марк Антоний — правитель несостоявшийся, Клеопатра — царица низвержен-
ная и кончающая с собой: «А завтра детей закуют. О, как мало осталось / Ей дела на 
свете — еще с мужиком пошутить / И черную змейку, как будто прощальную жалость, / 
На смуглую грудь равнодушной рукой положить» [там же]. Психологический подтекст 
здесь современный и автобиографический, как и во многих других стихах о мифологи-
ческих, литературных, исторических персонажах, обычно как раз не властителях. «За 
стихотворением “Данте”, — писал Р. И. Хлодовский, — и в сборнике “Из шести книг”, и 
в сборнике “Бег времени” следует стихотворение “Клеопатра”, начатое вроде бы совсем 
в духе акмеистических стилизаций, и завершенное четверостишием, прямо отсылаю-
щим к “Приговору” из “Реквиема”:

А завтра детей закуют. <…>
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Несколько неожиданно возникший русский “мужик” сразу же ломает античные де-
корации, за которыми открывается до ужаса реальная русская советская жизнь (ведь 
сына уже заковали), и царица Египта, возлюбленная Антония (“Уже целовала Антония 
мертвые губы…”) превращается в Анну Андреевну Ахматову, только что написавшую 
стихи “И упало каменное слово” и еще охваченную, говоря ее словами, “тоской само-
убийства”» [10: 86–87]. Так же и «Данте в поэтическом мире Анны Ахматовой сильно 
русифицирован и осовременен» [10: 87].

В том же году у нее появляется Юлиан в эпиграфе из сонета Вяч. Иванова «Латинский 
квартал» к «Августу 1940» (о захваченном немцами Париже): «То град твой, Юлиан!» (1, 
481). Этот римский император (IV в.) сначала как правитель Гельвеции жил в Лютеции, 
будущей столице Франции Париже (1, 942–943). Поэтическое послание «Лондонцам» с 
эпиграфом из Апокалипсиса «И сделалась война на небе» сопоставляет бомбардировки 
столицы Англии с великими трагедиями, вспоминаются образы главного английского 
драматурга: «Двадцать четвертую драму Шекспира / Пишет время бесстрастной рукой. / 
Сами участники грозного пира, / Лучше мы Гамлета, Цезаря, Лира / Будем читать над 
свинцовой рекой; / Лучше сегодня голубку Джульетту / С пеньем и факелом в гроб про-
вожать, / Лучше заглядывать в окна к Макбету, / Вместе с наемным убийцей дрожать, — / 
Только не эту, не эту, не эту, / Эту уже мы больше не в силах читать!» (1, 484). Реаль-
ная жизнь, современная война страшнее сюжетов литературных трагедий прошлого. 
Но Ахматова-поэт не разделяет исторических и вымышленных персонажей Шекспира 
(персонажи «Клеопатры» тоже пришли в ее стихотворение из шекспировской трагедии). 
Цезарь, Макбет, Гамлет реально существовали (только принц Гамлет не стал королем).

Тогда же в составе нового названия города у Ахматовой впервые появится фами-
лия Ленин: «И ненужным привеском болтался / Возле тюрем своих Ленинград» («Это 
было, когда улыбался…» в «Реквиеме» — 1, 463). Отдельно эту фамилию она в стихах 
никогда не назовет. Но и не будет ханжески продолжать именовать Ленинград Петер-
бургом (чем в 1965 г. удивит парижских эмигрантов). Новое название встречается у нее 
гораздо чаще, чем старое. В заглавиях стихотворений: «Ленинград в марте 1941» (прав-
да, сначала печаталось без заглавия, оно появилось лишь в «Беге времени» — 1, 494, 
951), «Первый дальнобойный в Ленинграде» (1941–1942; осенью 1942-го «стихотворе-
ние было включено Ахматовой в “Ленинградский цикл” — вместе со стихотворениями 
“Птицы смерти в зените стоят…”, “Nox” и “Памяти ленинградского мальчика”» — 2/1, 
10, 407), «Послесловие “Ленинградского цикла”» («Разве не я тогда у креста…», 1944, 
первая посмертная «публикация В. М. Жирмунского, под загл. «Другое послесловие к 
“Ленинградскому циклу”» <…>. В комментарии (к изданию ахматовский стихов в «Би-
блиотеке поэта». — С. К.) <…> В. М. Жирмунский указывает, что <…> у Ахматовой 
было еще два других «Послесловия» к “Ленинградскому циклу”» — 2/1, 61, 457, 458), 
«Из Ленинградских элегий» («О! из какой великолепной тьмы…», 1956<?> — 2/1, 193). 
В тексте стихотворений: «Птицы смерти в зените стоят, / Кто идет выручать Ленинград?» 
(1941 — 2/1, 12), «<…> Нам голос Ленинграда говорит: / — Готов к труду и обороне!» 
(«Пускай огонь сигнальный не горит…» 1941 — 2/1, 13), «С грозных ли площадей Ле-
нинграда / Иль с блаженных летейских полей / Ты прислал мне такую прохладу <…>?» 
(1942, Ташкент — 2/1, 17), «Рядами стройными выходят ленинградцы, / Живые с мерт-
выми. Для Бога мертвых нет» (In memoriam», 1942, Дюрмень — 2/1, 30), «…Последнюю 
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и высшую отраду — / Мое молчанье — отдаю / Великомученику / Ленинграду» (1944, 
Ташкент — 2/1, 60), «И в ночи январской беззвездной, / Сам дивясь небывалой судьбе, / 
Возвращенный из смертной бездны, / Ленинград салютует себе» («27 января 1944 года», 
1944 — 2/1, 66), «Третью весну встречаю вдали / От Ленинграда» (1944, 1955 — 2/1, 
70), «Ленинградскую беду / Руками не разведу <…>» («Причитание», 1944 — 2/1, 84), 
«Ликует вся страна в лучах зари янтарной, / И радости чистейшей нет преград, — / И 
древний Самарканд, и Мурманск заполярный, / И дважды Сталиным спасенный Ленин-
град» («21 декабря 1949 года» из цикла «Слава миру», 1949 — 2/1, 136), «То мог быть 
Стамбул или даже Багдад, / Но увы! Не Варшава, не Ленинград <…>» («Из цикла “Таш-
кентские страницы”», 1959 — 2/2, 24), «Знаю — все Вы в Ленинграде / Вкушаете боже-
ственный покой…» (неоконченный «Сонет» («Приди как хочешь: под руку с другой…»), 
1963<?> — 2/2, 195). В разделе «Dubia» печатается посвященный О. М. (Мандельштаму) 
текст «Нет, с гуртом гонимых по Ленинке…» 1930-х годов (2/2, 257).

Конечно, ленинградскую блокаду нельзя было назвать петербургской. В поздней 
редакции «Поэмы без героя», когда речь зашла о современности, появилась и «музыка 
дивного мэтра — / Ленинградского дикого ветра» (3, 183).

Фамилия Сталин в ахматовской поэзии впервые также прозвучала в названии горо-
да: «Сталинградской страды / Золотые плоды <…>» («В мае», 1945 — 2/1, 103). После 
Победы Анна Андреевна еще без внешнего давления сочла возможным восславить вер-
ховного главнокомандующего, не назвав фамилии: «Нам есть чем гордиться и есть что 
беречь, — / И хартия прав, и родимая речь, / И мир, охраняемый нами. / И доблесть на-
рода, и доблесть того, / Кто нам и родней, и дороже всего, / Кто — наше победное знамя!» 
(май <?> 1945 — 2/1, 105). Это «знамя» упомянуто, как-никак, в последнюю очередь. 
Впоследствии Ахматова планировала включить данную миниатюру в сборник «Слава 
миру!» (2/1, 494), но он в отличие от журнального цикла не был опубликован. В цикле же 
называть вождя пришлось. Выше приводилась строка «И дважды Сталиным спасенный 
Ленинград» из посвященного его 70-летию «21 декабря 1949 года» (2/1, 136). Тоже в 
декабре 1949-го, оказывается, «благодарного народа / Вождь слышит голос: / “Мы приш-
ли / Сказать, — где Сталин, там свобода, / Мир и величие земли!”» («И Вождь орлиными 
очами…» — 2/1, 137). Одновременно в «1950» о нем опять говорится описательно в по-
следней из четырех строф: «А тот, кто нас ведет дорогою труда, / Дорогою побед и славы 
неизменной, — / Он будет наречен народом навсегда / Преобразителем вселенной» (2/1, 
138). Фамилия вновь названа с затертой, по сути тавтологической рифмой опять-таки в 
конце стихотворения 1951 г. «Волга—Дон»: «И прочнее ижевской стали / (Это значит, 
прочнее всего) / Слово то, что сказал нам Сталин, — / Наша слава и торжество» (2/1, 
164). Вымученные стихи писались ради сына, «публикация цикла носила буквально спа-
сительный характер» [7: 444]. Сталин наконец заставил одинокую пожилую женщину 
восславить его, что Пастернак и Мандельштам сделали гораздо раньше. Но выпустить 
даже официозную книгу ошельмованной Ахматовой издатели не осмелились. «Главное 
в тактике Сталина была не публикация ахматовской книги, а вызванный ею резонанс в 
литературных кругах. “Поэтесса-старуха” перестала упрямиться и согласилась работать 
на власть. В искренность ее намерений, как и в ценность ее новых стихов, вождь вряд ли 
верил», — резонно предполагает В. В. Мусатов [7: 447]. Для Ахматовой же такой посту-
пок имел «глубоко саморазрушительный характер. Не удивительно, что в мае 1951 года 



347

с ней случился тяжелый двусторонний инфаркт» [там же], первый из трех или четырех, 
по ее собственному счету.

После этого она десять лет не поминала Сталина стихами и лишь в 1961 г. написала: 
«Вместе с вами я в ногах валялась / У кровавой куклы палача» («Так не зря мы вместе 
бедовали…» — 2/2, 109). В одной из записных книжек правильно поставлен дефис: «ку-
клы-палача» [3: 151], то есть не у какой-то «палачевой куклы», а у самого палача, кото-
рый не человек, а бездушная «кукла». В следующем году Ахматова адресовала поэтиче-
ское послание «Защитникам Сталина» — «Этим милым любителям пыток, / Знатокам в 
производстве сирот» (2/2, 138). На том тема была закрыта.

В печатаемом среди «dubia» тексте 1930-х годов говорится о гонимых «по Ленинке / 
За Кремлёвским поводырём» (2/2, 257), значит, за тем же Сталиным.

Новые имена властителей в лирике 40–60-х годов возникают нечасто. В 1942-м кос-
венно упомянута длительная эпоха английской королевы Виктории, ставшая символом 
буржуазного снобизма: «А с Запада несло викторианским чванством, / Летели конфет-
ти, и подвывал канкан…» («На Смоленском кладбище» — 2/1, 29). Косвенно, по сути 
как сравнение, была упомянута целая династия в миниатюре 1943 г. «А в зеркале двой-
ник бурбонский профиль прячет…» (2/1, 41). В 1946 и 1947 гг. промелькнули имена 
жестоких завоевателей Чингизхана и Тамерлана, но по частным поводам. «Надпись на 
портрете» посвящена «роковой девочке, плясунье» — балерине «Т. В<ечеслов>ой»: «От 
таких и погибали люди, / За такой Чингиз послал посла, / И такая на кровавом блюде / 
Голову Крестителя несла» (2/1, 124). За кем послал посла Чингиз? «Возможно, образ на-
веян исполнением Вечесловой роли китаянки Тао Хоа в балете Р. Глиэра «Птицы» <…>. 
Можно предположить, что впечатления от китайских танцев в исполнении Вечесловой и 
от фотографий соответствующих балетных сцен соединились с недавними воспомина-
ниями Ахматовой из ташкентской жизни — времени ее общения с писателем В. Г. Яном, 
закончившим свой роман «Чингисхан» <…>, где неоднократно упоминались китайские 
танцовщицы <…>. В романе Яна имеется и мотив посылки посла <…>» (2/1, 515). В 
поздних записных книжках Ахматовой Чингиз-хан четыре раза упоминается как предок 
«последнего хана Золотой Орды» Ахмата [3: 81, 269, 298, 443], которого Анна Андреевна 
называла своим предком, и лишь один раз сказано: «Чингиз — уничтожал целые племе-
на» [3: 513]. Современный деспот для граждан СССР был пострашнее.

«И снова осень валит Тамерланом» (2/1, 129) — просто красивая поэтическая гипер-
бола. Правда, В. В. Мусатов, видимо, предполагал, что о завоевателе из Средней Азии 
Ахматова могла вспоминать еще при создании стихотворения про усопшую «княжну 
Евдокию» (великую княгиню): «В 1395 году, когда Тамерлан вступил в пределы Руси и 
занял Елец, по совету Евдокии из Владимира была доставлена икона Пресвятой Богоро-
дицы. В день встречи иконы в Москве 26 августа Тамерлан неожиданно оставил Елец и 
ушел обратно в степь. По преданию, во сне он увидел небесное воинство со Светозарной 
Женой во главе и, проснувшись, отдал приказ об отступлении.

Таким образом, «черноглазый, горбатый старик» приходит к героине ахматовского 
стихотворения «из южного края» не случайно. Именно на юге дважды была спасена 
Русь — один раз от войск Мамая великим князем Димитрием Донскими (опечатка. — 
С. К.), другой раз — заступничеством Владимирской Божией Матери, перед образом 
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которой молилась Евдокия» [7: 135–136]. Но, конечно, это только гипотеза, в тексте Та-
мерлана нет.

Победитель Мамая был упомянут в 1956 г. дважды в связи с поездкой Ахматовой к 
друзьям под Коломну, в которой Димитрий Иванович собирал свое войско: «По той до-
роге, где Донской / Вел рать великую когда-то, / <…> Я шла, как в глубине морской…» 
(2/1, 179); «А та дорога, где Донской когда-то / Вел рать свою в немыслимый поход, / Где 
ветер помнит клики супостата / И клич победы на крылах несет» (2/1, 180) — на этом 
стихотворение «Меня влекут дороги Подмосковья…» обрывается.

Строфа «................ поэта убили, / Николай правей, чем Ликург. / Чрез столетие 
получили / Имя — Пушкинский Петербург» (2/2, 30) стихотворения 1959 г. «И отнять у 
них невозможно…» — о том же, о чем будет «Слово о Пушкине» (1961)1. Стоящий над 
законом царь зря считал себя выше древнего законодателя.

«Царскосельская ода. Девятисотые годы» (1961) заканчивается словами «А на роз-
вальнях правил / Великан-кирасир» (2/2, 115). «Анна Андреевна объяснила мне: вели-
кан-кирасир — царь Александр III» [11: 478], — сообщала Л. К. Чуковская. «Однако 
этот образ соответствует раннему подзаголовку “Царскосельской оды” — “Девяностые 
годы”, и не соответствует новому — “Девятисотые годы”, так как Александр III умер в 
1894 г. Не следует ли считать подзаголовок “Девяностые годы” опечаткой или произ-
вольной редакционной заменой?» (2/2, 398) — предполагает Н. В. Королёва. Похоже на 
то. Другой Александр, Македонский, значится в заглавии одновременного стихотворе-
ния «Александр у Фив». Здесь он предстает почитателем поэзии. Грозный «юный царь» 
приказал «старому вождю» уничтожить, сжечь Фивы. «Но вдруг задумался и, просвет-
лев, сказал: / “Ты только присмотри, чтоб цел был Дом Поэта”» (2/2, 118). «В основе 
сюжета — легенда об Александре Македонском, который, разорив в 335 г. греческий 
город Фивы, сохранил лишь дом поэта Пиндара (ок. 518–442 или 438 г. до н. э.)» (2/2, 
401). Написано в больнице, где Ахматова лежала с инфарктом и, вероятно, вспоминала 
современного ей диктатора, не умевшего ценить подлинную поэзию, из-за которого она 
получила первый инфаркт.

В 1962 г. упомянут евангельский царь Ирод, но лишь как отчим Саломеи, поставлен-
ной в ряд с героинями средневековой истории и одной из героинь «Энеиды» Вергилия: 
«Мне с Морозовою класть поклоны, / С падчерицей Ирода плясать, / С дымом улетать с 
костра Дидоны, / Чтобы с Жанной на костер опять» («Последняя роза» — 2/2, 134). Тогда 
же Анна Андреевна вспомнила казненную королеву Шотландии в оборванном наброске 
«Путь мой предсказан одною из карт, / Тою, которой не буду… / Из королев на Марию 
Стюарт, / (Галетову Гертруду)» (2/2, 146). Здесь же отравленная героиня трагедии Шек-
спира. Мария Стюарт попала и в позднюю редакцию «Поэмы без героя» — эпиграфом к 
«Решке» поставлен «девиз Марии Шотландской» (приведенный по-английски): «В моем 
начале мой конец» (3, 190).

1 Говорят: пушкинская эпоха, пушкинский Петербург. И это уже к литературе прямого отношения 
не имеет, это что-то совсем другое. В дворцовых залах, где они танцевали и сплетничали о поэте, 
висят его портреты и хранятся его книги, а их бедные тени изгнаны оттуда навсегда. Про их вели-
колепные дворцы и особняки говорят: здесь бывал Пушкин — или: здесь не бывал Пушкин. Все 
остальное никому не интересно. Государь император Николай Павлович в белых лосинах очень 
величественно красуется на стене Пушкинского музея <…>» (6, 275).
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Ночью 18 декабря 1964 г. в Риме Ахматова сочинила миниатюру «И это станет для 
людей / Как времена Веспасиана, / А было это — только рана / И муки облачко над ней» 
(2/2, 218). Логично, что в Риме пришел на память римский император. «Веспасиан Тит 
Флавий (9–79) — римский полководец и император, прославился терпимостью и щедро-
стью, заботой об искусствах и украшении Рима. Гонимыми при нем были греки-фило-
софы, которых он выслал из Рима» (2/2, 487–488), — комментирует Н. В. Королёва. Вре-
мена Веспасиана считались хорошими. Но что за «это» будет как те времена? Неужели 
только то, что на Сицилии Ахматовой вручили не самую престижную литературную пре-
мию Этна Таормина (Веспасиан покровительствовал искусствам)? Допустимо высказать 
гипотезу, что она имела в виду совсем недавно закончившуюся эпоху Н. С. Хрущева, 
который как руководитель страны был мягче своих предшественников и реабилитировал 
многих репрессированных включая Льва Гумилева. Правда, свою страну он «украшал» 
безликими пятиэтажками и устраивал гонения на искусства, но это потому, что в фило-
софии Никита Сергеевич совсем не разбирался, да и «гнать» советских философов было 
не за что, а в искусствах Хрущев, по его мнению, разбирался. Ахматовой-то при нем, во 
всяком случае, стало несравненно легче, чем при Сталине. Сняли Хрущева со всех по-
стов 14 октября 1964 г. Анна Андреевна быстро поняла, что за «оттепелью» последует 
похолодание.

В «Поэму без героя» кроме Петра I попал только один правитель — вавилонский 
царь-законодатель Хаммураби (Хаммурапи), которому вместе с двумя древнегречески-
ми законодателями в шутку противопоставляется довольно таинственный современный 
«законодатель» (возможно, в области поэзии, на что претендовал Н. В. Недоброво), он 
же «ровесник Мамврийского дуба» (это опровергает мнение С. В. Бурдиной, будто та-
ковым является царь Давид): «Ты железные пишешь законы, — / Хаммураби, ликурги, 
солоны / У тебя поучиться должны» (3, 44). В поздних «Примечаниях редактора» поясня-
ется и без того ясное: «Хаммураби, Ликург, Солон — законодатели» (3, 203).

Итак, из правителей в ахматовских стихах чаще всех появляется Петр I. Прямо либо 
более или менее прямо о нем говорится 10 раз (1, 153, 161, 162, 287, 348, 429, 474; 2/1, 
160, 164; 3, 181) плюс эпиграф из Пушкина и прозаическое «примечание редактора» к 
«Поэме без героя» (3, 199, 203); названия Петербург, Петроград, Питер использованы 
семь раз (1, 348, 391; 2/2, 30, 79, 97; 3, 180, 185) включая эпиграф из Мандельштама плюс 
три раза в прозаических частях «Поэмы без героя» (3, 171, 185, 190). В общей сложности 
имя Петра прозвучало 22 раза. Было бы почти вдвое больше, если бы город в 1924 г. не 
переименовали. Оттого у Ахматовой из правителей на втором месте Ленин, но всегда 
упомянутый косвенно (она любит не его, а Ленинград) — 18 раз, в том числе четыре в 
заглавиях (1, 463, 479, 491; 2/1, 10, 12, 13, 17, 60, 61, 66, 70, 84, 136, 160, 193; 2/2, 34, 195; 
3, 183), плюс дорога «Ленинка» в «Dubia» (2/2, 257). Нетрудно заметить, что пик упоми-
наний города связан с ленинградской блокадой.

Преемник Ленина насильно занял среди отмеченных Ахматовой правителей третье 
место. Прямо Сталин назван четыре раза (2/1, 136, 137, 164; 2/2, 138 — в заглавии), без 
фамилии — тоже четыре (1, 438; 2/1, 105, 138; 2/2, 109) плюс один в «Dubia» (2/2, 257), 
«сталинградская отрада» — один раз (2/1, 103). Сталин в подтексте — в «Подражании ар-
мянскому» и «Стансах» 1940 г. (1, 439, 474). Разоблачительные высказывания включают 
фамилию только в итоговом обращении «Защитникам Сталина». Фамилия — все-таки 
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что-то человеческое, а этот — «кровавая кукла». В целом девять раз он упоминается и 
дважды подразумевается. Жизнь великой женщине диктатор изуродовал чрезвычайно, 
но в поэзию она его допускала не слишком щедро даже под мощнейшим давлением.

На четвертом месте весьма почитаемый ею царь Давид, который прямо или косвенно 
упоминается шесть раз (1, 135, 222, 261; 2/2, 42, 159; 3, 44). Три раза повезло Екатерине 
II (1, 275, 313, 319). Двухразовых упоминаний, прямых и косвенных, удостоились семе-
ро: Понтий Пилат (1, 423; 2/1, 114), первый русский самозванец (1, 474; 2/2, 34) и Борис 
Годунов (1, 474; 2/2, 110), <Дмитрий> Донской (2/1, 179, 180), Мария Стюарт (2/2, 146; 
3, 190) благодаря эпиграфу, Хаммураби (3, 44, 203) благодаря «примечанию редактора», 
Павел I (1, 246, 476) благодаря названию городка. Картина достаточно пестрая.

По одному разу попали в ахматовскую поэзию князь Василько, великие князья Вла-
димир и Ярослав (1, 22, 189, 190), «все Иваны» (1, 474), русские цари Николай I, Алек-
сандр III, Николай II (2/2, 30, 115; 1, 331), библейские цари Саул и Ирод (2/2, 42, 134), 
античные правители Александр Македонский, Цезарь, Клеопатра, Марк Антоний, Окта-
виан Август, Веспасиан, Юлиан в эпиграфе (2/2, 118; 1, 484, 464; 2/2, 218; 1, 481), Мак-
бет, Чингиз, Тамерлан (1, 484; 2/1, 124, 129), Бурбоны (2/1, 41), королева Виктория (2/1, 
29). Всего 23 имени и фамилии считая трех злобных Иванов.

В итоге 34 индивидуальных имени и многочисленные Бурбоны с похожими профи-
лями.

Хронологически правители разных народов располагаются так: древнейшие и еван-
гельские — Хаммураби, Саул, Давид, Ирод, Пилат, он же античный (5 персон); античные 
без Пилата — Александр, Клеопатра с двумя ее любовниками, Август, Веспасиан, Юли-
ан (7); древнерусские князья и цари — Владимир, Ярослав, Василько, <Дмитрий> Дон-
ской, три Ивана, Борис Годунов, первый самозванец (9); средневековые зарубежные мо-
нархи — Макбет, Чингиз, Тамерлан (3); русские императоры нового времени — Петр I, 
Екатерина II, Павел I, Николай I, Александр III, Николай II (6); европейские зарубежные 
короли и королевы нового времени — Мария Стюарт, Бурбоны, Виктория (3 антропони-
ма); советские руководители — Ленин и Сталин (2).

Регионально правители разных времен располагаются так: древний и средневеко-
вой Восток включая Палестину и Египет — Хаммураби, Саул, Давид, Ирод, Клеопатра, 
Пилат (европеец), Чингиз, Тамерлан (8); правители Древней Руси (необязательно всей), 
Российской империи и СССР — Владимир, Ярослав, Василько, три Ивана, Донской, Бо-
рис, самозванец, Петр Великий, Екатерина Великая, Павел I и трое его потомков, Ленин 
и Сталин (17); западноевропейские правители — Александр, Цезарь, Антоний, Август, 
Макбет, Мария Стюарт, Бурбоны, Виктория (8 антропонимов). Из 35 номинаций почти 
половина русских включая сознательно обрусевшего Джугашвили. По числу же прямых 
или косвенных упоминаний они лидируют с подавляющим счетом: 70 (вместе с «Dubia», 
но без подтекстов) против 25. Понятно, что Ахматову больше волновала отечественная 
история и современность.

Кроме правителей упоминаются члены их семей. Выше подробно говорилось о 
«княжне Евдокии», позволявшей себе поступки, достойные правительницы. Стихотво-
рение «Поздний ответ» («Невидимка, двойник, пересмешник…», 1940, 1961) обращено 
к М. Цветаевой, которая в своих стихах представляла себя «двойником» Марины Мни-
шек, жены первого самозванца (а затем и второго), кстати, коронованной в московском 
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Кремле еще до заключения брака. Поэтому у Ахматовой появилась строка «То кричишь 
из Маринкиной башни» (1, 469) — так называется одна из башен коломенского кремля, в 
которой, по легенде, Марина Мнишек была заключена. К 1958–1959 гг. относится набро-
сок «Зазвонили в Угличе рано, / У царевича в сердце рана» (2/1, 238). Вероятно, предпо-
лагалась дальнейшая разработка темы вины Бориса Годунова. Но малолетний сын Ивана 
Грозного Димитрий погиб от раны в горло, а не в сердце. Не был ли это еще и символ 
чьей-то душевной боли?

Среди набросков к «царскосельской поэме» «Русский Трианон» <1925–1965> есть 
строки об одной из царскосельских дам: «Попала в вавилонские блудницы, / А тезка 
мне и лучший друг царицы» (3, 20). Это фаворитка последней российской императрицы 
Александры Федоровны Анна Вырубова, которой молва приписывала сексуальную связь 
с также упоминаемым в этих набросках «Гришкой» Распутиным.

В «Поэме без героя» значительную роль играет проклятье Петербургу из уст «ца-
рицы Авдотьи», вдовы недолгого соправителя Петра I, его единокровного брата Ивана. 
С. В. Бурдина считает это упоминание важным и идейно, и композиционно. Предание о 
проклятье использовано дважды — в третьей главе первой части (город, «царицей Авдо-
тьей заклятый») и в одном из эпиграфов (3, 185, 199). «Предваряющие “Эпилог” поэмы 
в качестве эпиграфа слова Авдотьи: “Быть пусту месту сему” — контрастируют с дру-
гим эпиграфом к эпилогу — жизнеутверждающим пушкинским восклицанием: “Люблю 
тебя, Петра творенье!” Подобное “соседство” в пространстве ахматовской Поэмы двух 
эпиграфов в высшей степени показательно — оно выявляет единство двух ликов города, 
двух его сторон: внешней — победной, парадной, “императорской” (“орел”) и внутрен-
ней — гибельной, порочной, обреченной на смерть и исчезновение (“решка”). Сама по 
себе достаточно традиционная в концепции Петербурга оппозиция идеи гибели города 
и идеи его процветания (“гранитный город славы и беды…”), сопутствующая всей исто-
рии Петербурга, закрепленная в текстах культуры, преданиях и мифах, вошла и в Поэму, 
предопределив решение основной идеи произведения. Петербург, этот блистательный 
город многочисленных побед, торжества и славы, осмыслен Ахматовой в Поэме в аспек-
те обратной стороны медали — “решки”, т. е. как город обреченный и гибельный» [2: 
231–232]. Отсюда и упоминание о «калиострах, магах, лизисках» (2, 175), где последнее 
слово — обобщение, разъясненное в «Примечаниях редактора»: «Лизиска — псевдо-
ним императрицы Мессалины в римских притонах» (3, 203)1, — и тема Отечественной 
войны: последствия ленинградской блокады поразили Ахматову и наряду с очередной 
неудачей в личной жизни лишили ее оптимистического настроения, в котором она воз-
вращалась из эвакуации [7: 402–403], отчего Анна Андреевна и «первым из трех (эпигра-
фов. — С. К.) к “Эпилогу” поставила апокрифическое пророчество Евдокии Лопухиной: 
“Быть пусту месту сему…”» [7: 403].

Так обращение к фигурам крупнейших исторических деятелей расширяет содержа-
ние поэзии Ахматовой и «эпизирует» в ней не только поэмы, но и стихотворения, иногда 
даже кратчайшие.

1 Мессалина была развратной третьей женой императора Клавдия I.
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ФІГУРИ ІСТОРИЧНИХ ПРАВИТЕЛІВ В ПОЕЗІЇ АННИ АХМАТОВОЇ
Анна Ахматова – поет ліричний, але в її ліриці, як і в поемах, відчутний потужний 

епічний елемент. Один із найважливіших засобів його породження – міфологічні, леген-
дарні, літературні, історичні образи, що створюють широку асоціативну ауру. Серед 
історичних переважають образи правителів, переважно монархів. Росіяни становлять 
майже половину всіх цих персонажів, а за числом згадок істотно переважають над 
іноземними. Поряд з історичними постатями у статті розглянуто сучасні для Ахма-
тової – Миколи II, Леніна і Сталіна.

Ключові слова: лірика, епічний елемент, підтекст, правителі, Петро I, Петербург, 
Ленінград, Сталін.



353

©   Афанасьев И.Н.,  2019

Kormilov S.I., Doctor of Philology, Professor 
Moscow State University named after M.V. Lomonosov, Moscow

FIGURES OF HISTORICAL RULERS IN THE POETRY OF ANNA AHMATOVA
Anna Akhmatova is a lyrical poet, but a powerful epic element is dissolved in her lyrics, as 

in poems. One of the most important means of its generation is mythological, legendary, liter-
ary, historical images, creating a wide associative aura. Among historical images of rulers, 
mainly monarchs, prevail. Russians make up almost half of all these characters, and by the 
number of references they sharply prevail over foreign ones. Along with historical fi gures, the 
article considers contemporary for Akhmatova - Nicholas II, Lenin and Stalin.

Keywords: lyrics, epic element, subtext, rulers, Peter I, Petersburg, Leningrad, Stalin.
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Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, Гомель, Республика 
Беларусь

ДВЕ ВОЙНЫ ДЕДА ТАЛАША

В статье рассматривается историко-биографическая основа повести классика бе-
лорусской литературы Якуба Коласа «Дрыгва». Фактическим материалом послужила 
запись беседы с реальным прототипом главного героя произведения дедом Талашом. 
Сделан вывод о том, что эпическая природа характера героя органично сочетает жиз-
ненную правду и фольклорно-мифологический вымысел-исток. Именно это сочетание 
позволяет выйти на обобщенно-национальное понимание исторического опыта Великой 
Отечественной войны, который отражен в судьбе отдельного человека.

Ключевые слова: Гражданская война, Великая Отечественная война, трясина, пар-
тизаны, дорога.

Василий Исаакович Талаш, «дед Талаш», – легендарный герой повести Якуба Коласа 
«Дрыгва» – «Трясина» (1933). В то же самое время он реальный человек, крестьянин, со-
ветский партизан, который в 76 лет первый раз взял в руки оружие, чтобы защитить себя 
и близких от польского разбоя в советско-польскую войну, а в годы Великой Отечествен-
ной войны вновь ступил на тропу партизанской войны против гитлеровских захватчиков. 
Особую ценность в этой связи представляет самоощущение героя-человека, которое го-
раздо более поучительно, нежели любой профессиональный литературоведческий ком-
ментарий к нему. Проанализировать мироощущение героя – наша цель.

Сохранилась стенограмма беседы с 99-летним дедом Талашом, сделанная 3 февраля 
1943 года в Москве. Обстоятельства его рассказа имеют как историческое, так и бесспор-
но мировоззренческое значение.
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Вместе с Талашом вернемся в 1920 год (с минимальными исправлениями орфогра-
фии и пунктуации): «Красная Армия разбита была, разбили все батальоны, потом приш-
ли поляки. <…> …ходят по селу и говорят что-то. Говорят с Крулевским – старый офи-
цер был. <…> Поглядел он на меня и отвернулся.

– Здорово, панок! – и скинул шапку.
– Чей ты теперь подданный?
– Чей подданный, – кажу, – пане, а не ведаю, ничей!
– Это плохо, что ничей ты подданный! А через две минуты будешь польским под-

данным.
– Як же польским подданным?
Это мы разговариваем, а сын мой кричит:
– Тата, тата, поляки забирают сено!
Из этого сена мы и подрались» [1].
«Ничей» герой оказывается больше сиюминутной исторической конкретики и в ре-

альной потасовке одерживает верх над обидчиками-поляками. Мог ли этот исход быть 
иным, когда несколько солдат идут против целого века, которому отдельный человек – 
отнюдь не мера? «Три их было. <…> Я схватил одного, поднял его за воротник и бросил 
в снег. <…> Тут и те двое прибегли, которые брали сено. <…> Я у всех троих позабирал 
шинели, скрутил их, потом шинели отпустил, они повалились» [2].

Былинная сила героя превратилась в литературную находку Коласа, житейская 
правда нашла в повести свой литературный образ. Ключевая сцена со стожком сена 
вышла в некую символическую, внеисторическую перспективу: «С тех пор стал орга-
низовать партизанский отряд в лесу. <…> Там есть болотистое место. Там мне люди 
встретились. Какие люди – дезертиры, которые там скрывались. <…> Там организовал 
партизанский отряд» [2].

Историческая подробность (дезертиры на болоте) превращается в новое обобщение, 
которое не нуждается в фиксации литературой. Можно ли не встретить на болоте «не-
чистиков», пусть обстоятельства истории и назовут их «дезертирами»? Трагическая и 
эпическая природа сопротивления белорусов врагу в долгой жизни Талаша простира-
ется из года 1920-го, но равно могла бы возникнуть из любого предания о восстании 
оскорбленной и униженной души: «Я со своей властью (т.е. “своей властью”. – И.А.) 
организовал [партизанский отряд], потому что мне не можно было до дому итти. Мою 
жену били. Она не выдержала, опухла, живот опух и померла» [2]. 

Подлинно эпический характер не знает исторического возраста. Век, прожитый 
дедом Талашом, в народном уповании встаёт вровень с новыми испытаниями в годы 
Великой Отечественной войны: «Германцы спалили у нас подряд 13 деревень за рекой 
Припять. <…> Ко мне ходили многие и просили: “Ну, диду, докуда ты сидеть будешь. Ты 
командир партизанского отряда. Давай нам порядок, пойдем воевать!” <…> Я говорю: 
доставьте меня в главный штаб партизанский. <…> Мне дали командировочный лист и 
послали меня в Москву» [3].

Практическая задача, которую дед Талаш ставит перед партизанским командованием 
на «большой земле», в Москве, символична и даже мифологична по своей сути, хотя и 
не противоречит прагматическому расчету: «Тут железная дорога иде. У меня намере-
ние перервать эту железную дорогу и перервать ту железную дорогу, которая идет из 
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Житомира на Брест-Литовск. Самые важные эти две дороги перервать. <…> Коли бы 
перервать эти железные дороги. Они бы (немцы. – И. А.) кинулись утикать, да некуда, 
а ни продуктов, а ни снарядов, а ни поддержки ни якой» [4]. Партизанская диспозиция 
устремляется к «Славянским древностям», когда дорога – «место, где проявляется судь-
ба», «разновидность границы между “своим” и “чужим” пространством» [5, с. 124]. 

В белорусской литературе эта дорога судьбы пролегла от коласовской «Дрыгвы» и 
немудреного, житейского рассказа ее невыдуманного героя ко многим откровениям 20 
века в национальной судьбе. В надрывном желании Степаниды из быковского «Знака 
беды» взорвать мост, что в лучшие времена связывал ее хутор с людьми, а сейчас, под 
оккупацией, приближает к человеку зло, – всё та же мера столетий и спасительное свой-
ство народа вырваться из смертельных объятий истории.
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ДВІ ВІЙНИ ДІДА ТАЛАША
У статті розглядається історико-біографічна основа повісті класика білоруської 

літератури Якуба Коласа «Дригва». Фактичним матеріалом послужив запис бесіди з 
реальним прототипом головного героя твору дідом Талашем. Зроблено висновок про те, 
що епічна природа характеру героя органічно поєднує життєву правду і фольклорно-
міфологічне джерело. Саме це поєднання дозволяє вийти на узагальнено-національну 
свідомість історичного досвіду Великої Вітчизняної війни, який відображений у долі 
окремої людини.

Ключові слова: Громадянська війна, Велика Вітчизняна війна, трясовина, партиза-
ни, дорога.
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TWO WARS OF GRANDFATHER TALASH

The article discusses the historical and biographical basis of the story of the classic Be-
larusian literature Yakub Kolas “Drygva”. The actual material was the recording of a con-
versation with a real prototype of the main character of the work by grandfather Talash. It is 
concluded that the epic nature of the character of the hero organically combines the truth of life 
and the folklore and mythological source. It is this combination that allows reaching a general-
ized national understanding of the historical experience of the Great Patriotic War, which is 
refl ected in the fate of an individual.

Key words: Civil War, World War II, quagmire, partisans, road.
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АНТИДЕМОНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПОВЕСТЕЙ Ю. ШАМАН-
СКОЙ «ЗАМАНЧИВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МАРГАРИТЫ» И Н. ВЕСЕЛОВ-

СКОЙ «СПАСТИСЬ ОТ ЧАР»

В статье рассматривается изображение в свете православного учения о падших 
духах таких проявлений демонической духовности, как магия, астрология, оккультизм 
в повестях «Заманчивое предложение для Маргариты» Ю. Шаманской и «Спастись 
от чар» Н. Веселовской. Выявляются черты сходства сюжетно-композиционной мо-
дели произведений, общие мотивы (вступление в контакт со злыми силами, нанесение 
магического вреда и др.), типологически близкие персонажи, образующие антагонисти-
ческие пары. Раскрывается значение повестей в осмыслении проблемы демонизации со-
временного общества. 

Ключевые слова: православная проза, демонизация, магия, мотив, православные 
христиане, служители зла.

Сюжеты о связи людей с падшими духами – бесами, изображение колдунов и ведьм, 
экстрасенсов и шаманов, занятий магией, оккультизмом, состояний одержимости зани-
мает особое место в современной православной прозе. Писатели, утверждающие в сво-
ем творчестве учение Православной Церкви о человеке и мире, показывают оккультные 
учения, магию как проявления темной, демонической духовности, раскрывают их губи-
тельное влияние на человека. Так, антидемоническую направленность имеют повести 
«Заманчивое предложение для Маргариты» Ю. Шаманской, «Спастись от чар» Н. Ве-
селовской, рассказы «Колдовские сети» протоиерея Н. Агафонова, «Одинокая птица на 
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зеленой ветке» протоиерея В. Гофмана. Вышеназванные авторы затрагивают проблему 
опасных последствий популяризации, стремительного распространения оккультизма в 
современном обществе, его деструктивного воздействия на физическое и духовное здо-
ровье людей. Изображение с христианской точки зрения служителей зла, последствий 
контакта с падшими духами, колдовства, нанесения магического вреда является мало-
изученной темой в контексте осмысления феномена современной православной прозы. 
Несмотря на большое внимание, которое Православная Церковь уделяет изданию лите-
ратуры, где разъясняется сущность и происхождение демонической духовности («Люди 
и демоны» священника Родиона, «Ангелы и бесы» протоиерея Константина Пархомен-
ко и др.), специальные научные исследования, посвященные данной теме в творчестве 
православных писателей-современников, не выявлены. 

Цель статьи – определение идейно-художественного своеобразия повестей «За-
манчивое предложение для Маргариты» Ю. Шаманской и «Спастись от чар» Н. Весе-
ловской, в которых с православной точки зрения раскрывается тема «люди и демоны», 
показывается духовно-нравственное исцеление персонажей, ставших жертвами демони-
ческих чар. 

Пропаганда астрологии и магии, по словам священника Родиона, «играет строго 
определенную роль и преследует свою цель – астрология и магия призваны стать еще 
одним средством формирования людей в нехристианском, демоническом духе» [2: 76]. 
«Идет атака оккультизма на современный мир, ожесточенная борьба за завоевание умов 
и сердец людских, которые проходят на заранее подготовленном фоне безбожия. <…>. 
Не вооруженный христианскою верою, знанием Священного Писания и пророчеств о 
будущем мира и пришествии антихриста современный человек не в состоянии правиль-
но оценить предлагаемые ему оккультные учения. Изголодавшийся по духовной пище, 
он всеядно поглощает всякую мистическую отраву, предлагаемую ему определенными 
силами», – пишет священник Родион [2: 76]. 

В центре художественного мира произведений Ю. Шаманской «Заманчивое пред-
ложение для Маргариты» и «Спастись от чар» Н. Веселовской истории девушек, оказав-
шихся во власти служителей демонических сил и едва не погубивших свою душу. Герои-
ня повести Ю. Шаманской Маргарита занимается гаданием и магией, вступает с контакт 
с падшими духами. Она попадает под влияние импозантного Яриса, главной целью кото-
рого является достижение вечной молодости, неограниченной власти над людьми и об-
ладание земными сокровищами. В образе Яриса, представляющегося сыном вампира и 
готового отдать свою душу силам ада, автор произведения отражает с православной точ-
ки зрения явление демонической одержимости. Ярис помогает провинциалке Маргарите 
получить высшее образование, обеспечивает ее жильем и работой не из сострадания и 
любви, которые ему совершенно чужды, а для того, чтобы сделать девушку уникальной 
ведьмой, служительницей сил тьмы. 

Греховность колдовства раскрывается в ряде сцен, изображающих жертв магии. Кли-
енты Маргариты – люди, которые, как и она сама, оказываются во власти демонической 
духовности, разрушающей их физическое здоровье и душу. «Салон фэн-шуй» [3], где ра-
ботает девушка, – место совершения богопротивных ритуалов и гаданий, сеансов магии, 
привлекающих заблудшие души в поисках выхода из кризисных жизненных ситуаций. 
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По вине Маргариты трагически обрывается жизнь многих людей. Одна из юных клиен-
ток, поверив предсказаниям ведьмы, делает аборт.

О том, как стремление овладеть оккультным знанием уродует душу человека, показа-
но в образе помощницы Маргариты Зои. Ю. Шаманская использует комические приемы, 
изображая досадные для молодой «ведьмы» неудачи в ее магической практике. Во время 
одного из сеансов на голову Зои сваливается ее домашний питомец, проказливый черный 
кот по кличке Мрак: забавный для клиентки эпизод разрушает атмосферу таинственного, 
которую пыталась изо всех сил создать ведьма-гадалка. 

Духи злобы овладевают душой Маргариты, ее попытки собственными силами из-
бавиться от них не приносят успеха. Впадая в уныние и отчаяние, девушка заключает 
договор с «господином Четом» [3]. С позиции христианских представлений о демониче-
ской духовности Ю. Шаманская развивает мотивы антимира-зазеркалья, двойничества. 
Мистическое и реальное образуют два плана художественного мира произведения. В по-
вседневной реальности, изображенной в повести, мать Маргариты умирает от удушья, 
в мистическом измерении женщину убивает двойник дочери, бесовская сила, приняв-
шая облик девушки: «Новая Марго скривила рот в знакомой издевательской ухмылке 
Чета. А старая Марго снова провалилась в сон» [3: 256]. Ярис, увидев Маргариту по-
сле длительной разлуки, считает девушку одержимой. Одним из внешних признаков, 
отражающих внутреннее изменение героини, является выражение ее глаз, приобрета-
ющее сходство с волчьим взглядом. Однако автор повести выражает мысль о том, что 
человеку никогда не поздно в своей земной жизни покаяться, и только после покаяния, 
с Божией помощью и Церкви, можно обрести избавление от последствий чародейства, 
воздействия бесовской силы. Повесть завершается описанием духовно-нравственного 
исцеления героини. 

Большое значение в изображении пути Маргариты от тщеславия и гордыни к покая-
нию и смирению имеет мотив любви-дружбы. Взгляды Маргариты начинают постепен-
но изменяться под влиянием благородного, добродушного Владимира, выступающего 
антиподом жестокого и прагматичного Яриса. Полюбив девушку, Владимир стремится 
спасти ее от мистического зла. Дружба с бескорыстным, искренним человеком приводит 
героиню произведения к осознанию духовной никчемности «сына вампира», к понима-
нию ценности душевного мира, простых радостей повседневной жизни и межличност-
ных отношений, основанных на доверии и любви.

Главная героиня повести Н. Веселовской «Спастись от чар» – молодая легкомыс-
ленная провинциалка Вика Могилева. С Маргаритой ее сближает внешняя красота и от-
сутствие нужных социальных связей, без которых трудно самостоятельно найти свое 
место под солнцем в большом городе. Н. Веселовская показывает жизнь «маленького» 
человека, имеющего мизерные возможности для духовного развития. Вика, работающая 
продавщицей в супермаркете, чтобы привлекать к себе внимание покупателей, вынужде-
на постоянно соответствовать имиджу приветливой «бэби». Ограниченность кругозора 
девушек-продавщиц проявляется в их подверженности влиянию астрологических про-
гнозов, гороскопов, вера в которые стала заметной особенностью современного массо-
вого сознания. «Девочки, главное – гороскоп. Наша воля – такая малость по сравнению 
с тем, что уже предопределили для нас звезды!», – утверждает Эльвира, советуя своим 
подругам следовать указаниям звезд [1: 7]. Сестры Эльвиры, школьницы Дина и Рина, 
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также верят в фатальность жизни, в полемике с учителем приводя случай, произошед-
ший с продавщицей, которой «по гороскопу выпала перемена судьбы» [1: 86], и девушку 
вскоре после астрологического предсказания уволили из супермаркета. 

Сюжеты повестей Ю. Шаманской и Н. Веселовской объединяет мотив обмана до-
верчивых провинциалок с целью их использования в своих корыстных интересах, в дан-
ном случае для достижения магического могущества, а также появление в жизни ге-
роинь, оказавшихся в мистической западне, благородных и самоотверженных молодых 
людей – православных христиан. В произведении Н. Веселовской антагонистическую 
пару образуют друг Вики Николай, выпускник богословского института, и Захар Фелик-
сович, одержимый желанием магическим путем достичь сверхъестественной власти над 
людьми и обстоятельствами. С Ярисом его роднит эгоцентризм, душевная черствость, 
расчетливость, аморализм. Увольнение Вики, о котором говорили Дина и Рина, было 
частью реализации хитроумного плана Захара Феликсовича, который оклеветал продав-
щицу перед руководством супермаркета. Будучи профессиональным психологом, анти-
герой умело и эффективно манипулирует сознанием безработной девушки, пуская в ход 
лесть, обман и игру на нервах, перерастающую в угрозы. Захар Феликсович занимается, 
по его словам, «эзотерикой – теорией колдовства, <…> теорией магии» [1: 47]. В Вике 
он видит только «подопытную морскую свинку» [1: 222], «резервуар свежести и есте-
ства» [1: 48]. Из-за своей легкомысленности девушка попадает в капкан, расставленный 
чародеем, стремительно теряя после проводимых им сеансов физические силы и способ-
ность к противодействию злой воле своего работодателя. Николай становится для Захара 
Феликсовича преградой в реализации его плана. Тем не менее, несмотря на изображение 
счастья, обретенного Викой и Николаем после перенесенных страданий, в финале пове-
сти Н. Веселовской выражена тревога, вызванная пониманием неустранимости пробле-
мы распространения оккультизма в современном мире: «Вселенский человек Захар Фе-
ликсович почувствовал, что опять проиграл. <…>. Вике удалось вырваться из его сетей, 
но ведь не одна Вика живет на свете. Вокруг полно-полно дурочек с ясными голубыми 
глазами…» [1: 252–253]. 

Захар Феликсович представляет собой тип ученого мага, чародея-книжника. В опи-
сании его комнаты упоминаются металлическая конструкция перевернутой пятиконеч-
ной звезды рожками вверх, брошюрки, звездные карты, колба гомункула. Захар Феликсо-
вич оперирует терминами и понятиями, заимствованными из эзотерической литературы. 
В отличие от него образ потомственной ведьмы, деревенской бабки Ульяны, одного из 
женских персонажей произведения, связан с народной колдовской традицией. В своей 
магической практике Ульяна использует предметы бытового назначения: гвозди, воду, 
воск, лоскутки ткани. Внучка ведьмы Настя не раз замечала, как бабка «теребила ржавые 
стерженьки со сбитыми набок шляпками, не переставая бормотать себе под нос» [1: 23]. 
Узнав о гибели мотоциклиста, который шумел под их окнами, девочка считает виновной 
Ульяну. Старуха сознательно наносит магический вред людям. Внучке она признается: 
«…чтобы вообще никому не делать, я так не могу! Вот здесь жжет! <...>. Только тогда 
и отпустит, когда кому килу подсажу» [1: 176]. В развитии сюжета повести значимую 
роль играет народно-демонологический мотив передачи ведьмами перед смертью своего 
«знания», колдовской силы другим людям, прежде всего родственникам. От бабушки-
ного «дара» Настю спасает жених Вики Николай и его воспитанники, сделавшие все от 
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них возможное, чтобы оградить девочку от контакта с умирающей ведьмой. Н. Веселов-
ская показывает образование на нравственно-христианской основе союза детей-едино-
мышленников во главе с учителем. На уроках по духовной культуре Николай раскрывает 
школьникам сущность христианской духовности, рассказывает о человеке и Боге, Ии-
сусе Христе, Спасителе мира, который воплотился в Человека, «чтобы от имени людей 
принести великую жертву – страдания и смерть на Кресте» [1: 74–75]. Николай объяс-
няет ученикам, «что управляющая гороскопом сила – та же самая, что и управляющая 
любым колдовством – постепенно приобретает власть над тем, кто к ней обращается» 
[1: 86–87]. Дети помогают Николаю предотвратить беду, грозившую их однокласснице 
Насте, внучке Ульяны, срывают планы коварного Захара Феликсовича. 

Подводя основные итоги, следует отметить, что в повестях Ю. Шаманской «Заман-
чивое предложение для Маргариты» и «Спастись от чар» Н. Веселовской обращает на 
себя внимание создание типологически близких образов персонажей, образующих ан-
тагонистические пары. Носителям демонических черт противопоставлены герои-спаси-
тели, православные христиане, препятствующие осуществлению замыслов антигероев. 
Повести имеют сходную сюжетно-композиционную модель, основу которой составля-
ют мотивы заблуждения, покаяния и нравственного исцеления людей, оказавшихся под 
воздействием служителей темной силы. Через произведение Ю. Шаманской проходит 
мотив вступления человека в контакт с падшими ангелами. В повести Н. Веселовской 
выражены вера в существование потомственных ведьм, представления об их вредонос-
ности и стремлении передать перед смертью свои «знания» другим людям. Авторы про-
изведений показали рост увлечения магией, популяризацию астрологии, оккультизма 
как проявления процессов демонизации современного общества. 
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АНТИДЕМОНІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПОВІСТЕЙ Ю. ШАМАНСЬКОЇ 
«ПРИВАБЛИВА ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ МАРГАРИТИ» І Н. ВЕСЕЛОВСЬКОЇ 

«ВРЯТУВАТИСЯ ВІД ЧАР»
У статті розглядається у світлі православного вчення зображення проявів 

демонічної духовності, таких як магія, астрологія, окультизм в повістях «Приваблива 
пропозиція для Маргарити» Ю. Шаманської і «Врятуватися від чар» Н. Веселовської. 
Виявляються риси подібності сюжетно-композиційної моделі творів, загальні мотиви 
(вступ в контакт зі злими силами, нанесення магічної шкоди та ін.), типологічно близькі 
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персонажі, що утворюють антагоністичні пари. Розкривається значення повістей в 
осмисленні проблеми демонізації сучасного суспільства. 

Ключові слова: православна проза, демонізація, магія, мотив, православні християни, 
служителі зла.
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THE ANTI-DEMONIC CHARACTER OF THE SHORT NOVELS “AN 
ATTRACTIVE OFFER FOR MARGARET” BY J. SHAMANSKAYA AND 

“ESCAPE FROM THE WITCHERY” BY N. VESELOVSKAYA
The article examines the representation of the negative infl uence of such aspects of the de-

monic dimension as magic, astrology, occultism in the context of Orthodox teaching on fallen 
angels in the short novels “An Attractive Off er for Margaret” by J. Shamanskaya and “Escape 
from the Witchery” by N. Veselovskaya. Although Orthodoxy pays much attention to publishing 
literature about the very idea and origin of demonic things, no Orthodox contemporary writer 
has been found to carry out special research on the topic. The Orthodox portrayal of ministers 
of the evil, witchery, contacts with evil angels, doing magic harm are not highly studied topic 
through interpretation of modern Orthodox prose as a phenomenon. The objective of the article 
is to fi nd high-principle artistic features of the short novels “An Attractive Off er for Margaret” 
by J. Shamanskaya and “Escape from the Witchery” by N. Veselovskaya which explore the 
theme of people and demons through the Orthodox perspective, show the spiritual and moral 
healing of the personages that have become victims of witchery. The theoretical and practi-
cal value of the work is predetermined by its focus on showing the importance of the novels 
mentioned in giving insight into the problem of demonization of the modern society. The author 
of the article relies on the Orthodox doctrine of fallen angels. The research culminates in the 
conclusion on similarities between J. Shamanskaya’s and N. Veselovskaya’s works in terms of 
their plot and compositional structure, the latter being based on the motives of contacting with 
evil spirits, doing magic harm, dalal, confession and moral healing of the characters aff ected 
by black magic and witchery. The ministers of the evil are opposed to saviors – Orthodox 
Christians, preventing the anti-heroes’ plans from being brought into eff ect. J. Shamanskaya’s 
and N. Veselovskaya have proved an increase in interest in magic as well as in popularization 
of astronomy and occultism as signals of demonization processes of the modern society. The 
importance of the investigation is made up through showing the relevance of studying the theme 
“People and Demons” on the basis of modern Orthodox literature.

Key words: Orthodox prose, demonization, magic, motive, Orthodox Christians, ministers 
of the evil.
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ЕКЗИСТЕНЦІАЛИ ВІДЧУЖЕННЯ, ВИБОРУ ТА ПРОВИНИ У РОМАНІ 
«ФАЗЕРЛАНД» К. КРАХТА

У статті на матеріалі роману «Фазерланд» прослідковується художнє досліджен-
ня К. Крахтом людської екзистенції як внутрішнього ядра людини, що розкривається в 
духовних та емоційних переживаннях. Особлива увага зосереджується на екзистенціа-
лах відчуження, вибору та провини як ключових у людському існуванні.

Ключові слова: екзистенціалізм, відчуження, вибір, провина, екзистенціали, існування.
 
Увага до творчості К. Крахта помітно посилюється в українському та зарубіжному лі-

тературознавстві. Спадщину сучасного письменника розглядають відповідно до новітніх 
естетичних, філософських, езотеричних, гносеологічних тенденцій. Нові дослідження 
розкривають глибоко оригінальні риси, з одного боку, досить суперечливого письменни-
ка, а з іншого сильного, неповторного таланту і переконують у невичерпності проблем 
крахкознавства.

Творчість К. Крахта досліджувалась багатьма науковцями у різних аспектах. Це 
монографії та статті німецьких критиків Ш. Броннера, М. Лоренца, Й. Біргфельда, 
К. Д. Контера, М. Басслера, Ф. Леттоу та східних літературознавців Т. Баскакової, Н. Гла-
діліна, П. Гущі, Г. Кучумової та ін. Вивчались поетикальні особливості романів, питання 
ідейно-художнього змісту, роль художніх деталей у творенні образів, прагматоніми тощо. 
Втім творчий доробок К.Крахта з точки зору екзистенційних рецепцій мало дослідже-
ний. Цей аспект окреслений у кількох публікаціях, а саме працях П. Гущі, Г. Кучумової, 
М. Лоренца, Т. Баскакової. Отже, увага до даної проблеми нам видається актуальною 
та перспективною у плані подальшого проникнення у складні екзистенційні лабіринти 
художнього мислення письменника. 

Головною метою цієї роботи є дослідження екзистенціалів відчуження, вибору та 
провини у романі «Фазерланд» К. Крахта. Реалізація поставленої мети передбачає вирі-
шення конкретних завдань: виділити основні проблеми людського існування, типологі-
зувати найбільш чинні екзистенціали. Об’єктом дослідження виступають екзистенціали 
відчуження, вибору та провини.

Художня література ХХ століття має екзистенційне звучання. Особливо відчутна тен-
денція екзистенціалазації в добу постмодернізму. Це закономірно: актуалізація мотивів 
відчуження індивідуального буття людини, страху, вибору, мотивів смерті та самотності, 
абсурдності й подібне безперервно відбуваються як у кризові стадії розвитку суспіль-
ства, так і в періоди занепаду певних культурних епох. 

Що ж до загальних проблем екзистенції, пов’язаного з людською свідомістю, то вар-
то відзначити, що це поняття, як ключове в екзистенційному мисленні, вперше введене 
в європейський філософський контекст С.К’єркеґором, а пізніше досліджене у працях 
К.Ясперса, А.Камю, Ж-П.Сартра та інших. Прагнучи визначити екзистенціалізм як 



363

явище, вчені пов’язують його, насамперед, з можливостями свободи та вибору. Завдан-
ням екзистенціалізму є «не затушовувати кризу особи, а навпаки – викрити її» [2; 4].

У романі «Фазерланд» К. Крахта екзистенція героя, що перебуває в межовій ситуації 
спротиву обставинам, є предметом художнього моделювання. Проблема відчуження є 
однією з найфундаментальніших проблем у романі. Істотним соціальним результатом 
відчуження, як відомо, стає самотність людини. Дослідження проблеми відчуження ви-
ступає однією з межових проблем екзистенційного аналізу суб’єкта, що дає можливість 
побачити людину «зсередини», пізнати її внутрішні духовні катаклізми, породжені жит-
тєвими подіями. 

Сучасна онтологія виокремлює три основні визначальні людську суть потреби: по-
требу праці, потребу творчого перетворювання особистості та її самоутвердження, по-
требу спілкування. У свою чергу В.Франкл, відомий автор екзистенційного аналізу, 
вказує на прагнення людини до самореалізації, до пошуків сенсу життя як « вроджену 
мотиваційну тенденцію, властиву всім людям », яка є « основним чинником поведін-
ки й розвитку особистості » [7; 10]. Основні суто психологічні причини відчуження, за 
В.Франклом, постають всередині людського суспільства, торкаючись екзистенційних 
модусів буття людини. 

Автори С.,Канина, Г. Кучумова звертають увагу на екзистенційну проблематику люд-
ського буття у романі, загострюють увагу на прихованих внутрішніх катаклізмах люд-
ської душі, описують глобальну її спустошеність, втрату сенсу у житті. Дослідники ви-
значають типологічну схожість романів К. Крахта «Faserland» та С. Минаєва «Духless» 
за структурою та жанровою формою роману – сповіді. Саме така форма, на їх думку, 
«емоційніша, оскільки апелює безпосередньо до внутрішнього світу читача» [5; 133].

Характер зображення людини та її стосунків з суспільством у романі «Фазер-
ланд» визначається перш за все соціально-економічними реальностями суспільства. 
Неможливість реалізації перших двох (праці та творчого самоутвердження) тісно 
пов’язаних між собою потреб у такому перенасиченому інформаційному оточені та 
вседозволеності перетворюється у відчуження праці. Ніхто з дійових осіб роману (без-
іменний головний персонаж, Ролло, Нігель, Олександр) не працює, чи принаймні ав-
тор не вказує на це. Вони всі споживають зароблені батьками гроші. Третя потреба – у 
спілкуванні – перетворюється у відчуження моральне. Прагнення героя розірвати коло, в 
якому людина завжди в немилості, найчастіше виявляється нездійсненним.

У романі К. Крахта знайшли справжнє художнє втілення всі різновиди відчуження. 
Проблема відчуження, відсторонення один від одного, занурення у власні «тваринні» 
інстинкти та задоволення відтворена художником у жорстокому конфлікту героїв, наро-
дженому новими суспільними умовами життя країни 1990- х років, спричинених хаосом 
після падіння Берлінської стіни – кульмінації катастрофи Німеччини ХХ століття. За ви-
сновком Ф. Василюка, це « не тільки підриває самоідентифікацію героя, але й виступає 
протиборчою силою, з якою треба рахуватися » [1; 296]. У таких умовах повільно ви-
роджується молодь. 

Безіменний Я-оповідач – молода освітчена людина, розчарована сучасним станом 
суспільства, нудьгою, вульгарністю та приземленими ідеалами «поважного суспільства». 
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За умови свого зовнішнього благополуччя його проблема знаходиться за межами що-
денного існування. Протагоніста бентежить відсутність змістовного напрямку у своєму 
житті. 

Протагоніст, подорожуючи Німеччиною, колись такою рідною, а в кінці вже чужою, 
чітко усвідомлює занепад суспільної структури. На противагу своїй батьківщині він ста-
вить Щвейцарію: « Я думаю про те, що Швейцарія – це великий Нівелірланд, та частина 
Німеччини, в якій все не так погано. Можливо, мені варто було б тут оселитися, думаю 
я. Тутешні чоловіки виразно привабливіше, ніж німці. А у жінок такі прикольні кирпаті 
носики, і вони все одягаються на японський манер. Все тут здається мені більш чесним, 
і ясним, і, головне, більш очевидним. Може бути, Швейцарія дійсно є рішення всіх про-
блем » [9].

За умов поступового виродження, знецінення духовного, відбувається переоцінка 
сутності людини. Якщо раніше безіменний персонаж переймався долею своїх друзів, 
готовий був купити товаришу краще морозиво, оскільки у того не вистачало грошей то 
зараз він став байдужим, черствим: « Я дивлюсь на нього, як він стоїть у своєму білому 
піджаку і чорних брюках…Замість того щоб сказати йому хоча б щось, не важливо що, я 
в свою чергу, посміхаюсь. Він невпевнено наближається до мене, обнімає мене за плечі, 
одним ковтком допиває свій шеррі, потім ми повертаємось до бару і кожен замовляє собі 
ще по одному дрінку. Секунду, не більше, я почуваю себе винним від того, що нічого 
йому не сказав. Але це швидко минає, тому що, бог мій, у мене знайдуться справи й 
важливіші, ніж мучитись докорами сумління » [9].

Основна проблема Я-оповідача, а у його образі і всієї молоді Німеччини, виступає 
проблема спілкування, яка породжує самовідчуження. У романі повністю відсутнє діа-
логічне мовлення, персонажі між собою майже не спілкуються. Їх спілкування замінює 
пияцтво, наркотики, елементарне задоволення, яке компенсує глибинні душевні пере-
живання. Соціальний фактор у поведінці дійових осіб відводиться на задній план, а на 
передній виступає біологічний. Тут постає фактично зруйнована, знівельована людська 
індивідуальність, яка не замислюється над своїми вчинками. Рівень спілкування персо-
нажів не піднімається вище задоволення власних біологічних потреб.

Якщо в образах Нігеля, Ролло, Олександра К. Крахт втілює повну деградацію, то 
в образі безіменного персонажа письменник змальовує зародження сліпого протесту, 
прагнення до самореалізації, утвердження себе як людини, здатної до змін, до самоут-
вердження. 

Варто зазначити, що проблему відчуження К. Крахт розглядає на двох рівнях: родин-
ному і соціальному. На рівні родинному – ми бачимо розпад сім’ї, почуттєвих стосунків 
(сім’я Ролло). Натомість превалюють відчуття біологічного задоволення. На рівні 
соціальному – посилюється процес відчуження спілкування та праці. Вони не прино-
сять задоволення і це виснажує морально до смерті. Прикладом є самогубство Ролло на 
ґрунті розчарування людини собою і своїм місцем у суспільстві. За словами Е. Дюркгей-
ма, « суспільство пожирає в людині людське. Соціоеволюція перетворює її на істоту, що 
тотально залежить від об’єктивної необхідності » [3; 40]. Іншими словами, суспільство 
експериментує з людьми, укорінюючи і закріплюючи в їхній свідомості ненависть та 
жорстокість.
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Як відомо, провівши структурний аналіз свідомості, Е.Гуссерль ввів відповідно 
поняття потрійної редукції, згідно з яким дослідниця Ж.Ящук [8;. 7] вивела своєрідну 
градацію проблеми відчуження, позначивши її так:

на рівні першої редукції проблема відчуження констатується;
на рівні другої – виникає проблема вибору як можливість подолати відчуження;
на рівні третьої виникає проблема відкритого фіналу й появи нової якісної категорії 

відчуження. 
У романі «Фазерланд» фіксуємо всі три рівні та помічаємо, що майже всі вони одно-

часно співіснують у творі. Проте, на рівні констатації відчуження (перший рівень) можна 
розглядати проблему відчуження у спілкуванні, яка вимушує героя на вибір – прийняти 
й підкоритися обставинам чи бунтувати та щось змінювати (другий рівень). На третьому 
рівні, що зумовлює появу нової якісної категорії відчуження, можна розглядати пробле-
му самовідчуження, тобто відчуження людини від притаманних їй родових рис любові, 
співчуття.

Опинившись у межових ситуаціях, протагоніст постає перед вибором: загинути 
від пияцтва та наркотиків, чи залишитись жити. І звісно, що нерозв’язні екзистенцій-
ні ситуації викликають у героїв глибокі сумніви. Категорія вибору є одним з централь-
них понять становлення людини. Вона стала визначальною категорією в дослідженнях 
М.Гайдеґґера, А.Камю, Ж.-П.Сартра, К.Ясперса. « Вибір, - на думку А.Камю, - це віра 
в сенс життя, який завжди передбачає ієрархію цінностей » [4; 54]. Екзистенційний ви-
бір героя часто репрезентує роздвоєння. У ньому борються вічне і тлінне, раціональне і 
емоційне начала [6; 54].

Екзистенційна ідея вибору досить часто хибно інтерпретується, бо вважається, що ми 
володіємо повною свободою вибору, ким і яким бути. Проте, виявляється, що насправді, 
ця думка є неправильною. Вибір, в якому ми незалежні, породжений ситуативною сво-
бодою, тобто свободою в межах кордонів наших інтенційних відношень один до одного. 
Ми не вільні у виборі того, чого хочемо, а швидше вільні у виборі того, як реагувати на 
непередбачені «стимули», які посилає нам оточення. Наш вибір залежить не від подій, а 
лише від потенцій наших інтерпретацій. Таким чином, найчастіше екзистенційний вибір 
можна розуміти як ви вибір, що виникає через прийняття життєвої невизначеності. 

Наслідуючи Канта, екзистенціалісти підкреслюють, що людина відрізняється від 
усіх природних істот здатністю вибирати самого себе й нести відповідальність перед 
самим собою за свій вибір. Більше того, обираючи себе, людина тим самим обирає 
й все людство, так що її вибір є не лише її приватною справою. Проте, у Канта лю-
дина повинна обирати за законами морального обов’язку, а в атеїстичному варіанті 
екзистенціалізму вона обирає лише перед обличчям трансцендентного ніщо. Так, вибір 
свого Я передбачається перед останньою можливістю свого буття – смертю. Атеїстичний 
варіант екзистенціалізму не формулює буття у вигляді загальнозначущих моральних ви-
мог, бо на його думку перед обличчям смерті нічого не може полегшити людині задачу 
особистого вибору. У такому разі ні істинне буття, ні його принципи не можуть бути 
сформульовані. У релігійному екзистенціалізмі, навпаки, вибір відбувається перед об-
личчям бога. 

Стосовно творчості К. Крахта, помічаємо, що він ближчий до атеїстичної моделі 
екзистенціалізму, проте, для нього людина ніколи не стоїть перед трансцендентним 
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«ніщо». Її вчинки, у даному випадку, коли йдеться про героя позитивного, завжди мо-
рально осмислені й будуються на підвалинах загальнолюдської моралі, порушення якої 
приводить до внутрішньої катастрофи. Герої, як це не парадоксально, винні тому, що не 
вміють діяти проти цих законів. У цьому їх трагедія, бо гине позитивне, гине совісне, 
гине природне. А відтак, соціальний світ набуває загрозливої, катастрофічної тенденції, 
він стає антигуманним – це та головна думка, яку хотів художньо сформулювати пись-
менник.

Вихід із цієї ситуації, вибір персонажів є активним і пасивним, одні гинуть, усвідом-
люючи власну вину, інші прагнуть боротися, розкриваючи перед читачем неповторний 
світ своїх усамітнених екзистенційних переживань.

Цікаво репрезентує К. Крахт і проблему вини. Автор розв’язує її як проблему 
екзистенційного трагізму, що виявляється в непоборному конфлікті людської екзистенції 
і жорстоких суспільних обставин. Прикметно, що трагічно розв’язуються долі 
персонажів, які пасивно схиляються, і тих, які прагнуть самотужки змінити обставини 
власного життя. 

Пасивність персонажів полягає не в тому, що вони страждають, а в тому, що вони 
не усвідомлюють згубності свого становища, це остаточно ламає їх і найчастіше стає 
причиною їх смерті. Таким чином вони стають сліпими жертвами суспільних обставин. 
Фактично жоден із персонажів роману, окрім безіменного персонажа, не усвідомлює до 
кінця ні причин обставин, що виникли, ні шляхів виходу з них. 

Найчастіше при цьому К. Крахт вдається до зображення екзистуючого мислення сво-
го героя, такого мислення, коли він болюче прагне зрозуміти себе і своє місце у світі, так 
і не знаходячи адекватної відповіді. Зрозуміти причини свого становища прагне і прота-
гоніст. Правда, його мислення – це лише розмірковування – болючий пошук відповіді на 
причини свого становища. Звернімо увагу: у таких викладах автор найчастіше викорис-
товує внутрішнє мовлення, внутрішній монолог. І це не випадково: не маючи можливості 
зрозуміти зовнішні процеси, герой замикається, прагнучи знайти причини в самому собі. 
Звідси, очевидно, і художня актуалізація візій, фантазій чи привидів. 

З.Фройд стверджує, що «мова – це медіум, через поверхневий пласт якого мож-
на дійти до того, що приховане. Мова є сферою, яка щось собою прикриває, водночас 
уможливлюючи доступ до нього. Відтак можна стверджувати про існування двох про-
сторів, рівнів прояву психічних механізмів: один із них є прихованим сенсом, який не 
з’являється у просторі самоусвідомлення людини, другий – явним сенсом, який функці-
онує в межах свідомості особи, оскільки вона могла його прийняти» [7; 354]. Перший, 
очевидно, і породжує світ візій, другий реалізується найчастіше через внутрішнє мов-
лення чи діалогізований монолог.

Отже, утвердження екзистенційної художньої онтології у творчості К. Крахта 
пов’язано з тенденцією до об’єктивного відображення діалектики людської душі й мо-
тивації людських вчинків. Істотним результатом дослідження екзистенційної онтології у 
романі є виокремлення типології екзистенційних станів відчуження, вибору та провини. 
Персонажі роману «Фазерланд» виступають суб’єктами інтенсивного екзистенційного 
переживання, у відображенні якого домінуючою виступає категорія відчуження особис-
тості та самотності. З’ясовано, що проблема відчуження призводить до морального спу-
стошення людської душі.
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Екзистенційне переживання провини в персонажів виникає внаслідок їх безсилля 
перед обставинами. Їх трагедія в тому, що гине позитивне, совісне, природне, адже вчин-
ки позитивного морально осмисленні, а порушення загальнолюдської моралі породжує 
внутрішні катастрофи. 
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЫ ОТЧУЖДЕНИЯ, ВИНЫ И ВЫБОРА В РОМАНЕ 
«ФАЗЕРЛАНД» К. КРАХТА

В статье на материале романа «Фазерланд» прослеживается художественное 
исследование К. Крахта человеческой экзистенции, как внутреннего ядра человека, ко-
торое раскрывается в духовных и эмоциональных переживаниях. Особое внимание со-
средотачивается на экзистенциалах отчуждения, выбора и вины как ключевых в чело-
веческом существовании.

Ключевые слова: экзистенциализм, отчуждение, выбор, вина экзистенциалы, суще-
ствование.
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EXISTENTIALS OF ALIENATION, WINE AND CHOICE IN FASERLAND 

NOVEL BY K. KRAHT
The article is devoted to the study of human existence in the novel «Fazerland» by K. 

Krakta, as an inner core of man, revealed in spiritual and emotional experiences. The author 
focuses on the existential aspects of alienation, choice and guilt as key in human existence. The 
author comes to the conclusion that the characters of the novel «Fazerland» act as subjects 
of intense existential experience, the representation of which is dominated by the category of 
alienation of personality and loneliness. It has been found out that the problem of alienation 
leads to the moral desolation of the human soul, and the existential experience of guilt in 
characters arises as a result of their powerlessness before the circumstances.

Key words: existentialism, alienation, choice, existential, existence.

УДК 82.091
Дмитренко Е.В., к. ф. н, доцент 
Полтавский национальный технический университет им. Ю. Кондратюка, Полтава

ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ В ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В. Ф. ОДОЕВСКОГО И А. С. ПУШКИНА 

Статья посвящена проблеме творческих взаимоотношений между А.С. Пушкиным 
и В.Ф. Одоевским в 30-е годы XIX столетия. Автор проводит параллели между отдель-
ными произведениями обоих писателей, подчеркивая общее и выделяя различное. Особое 
внимание в статье отводится вопросу своеобразия мировосприятия писателей.

Ключевые слова: мотив, образ, повесть, романтизм, фантастика.

Современное литературоведение небогато фактами, знакомящими читателей с исто-
рией взаимоотношений А.С. Пушкина и В.Ф. Одоевского. Известно, что в 30-е годы XIX 
столетия литературная деятельность В.Ф. Одоевского, несмотря на то, что он не отно-
сился к числу писателей «первого ряда», была тесно связана с творчеством А.С. Грибо-
едова, Н.В. Гоголя и А.С. Пушкина. Салон В.Ф. Одоевского был одним из самых попу-
лярных в Петербурге. «Здесь сходились веселый Пушкин и отец Иакинф с китайскими, 
сузившимися глазками, толстый путешественник, тяжелый немец – барон Шиллинг, во-
ротившийся из Сибири, и живая, миловидная графиня Ростопчина, Глинка и профессор 
химии Гесс, Лермонтов и неуклюжий, но многознающий археолог Сахаров. <…> Здесь 
явился на сцену большого света и Гоголь» [9: 184]. Таким образом, есть основание, что-
бы считать В.Ф. Одоевского писателем пушкинского круга.

Творческие контакты «титанов» русской поэзии и прозы освещены в трудах ис-
следователей довольно широко, однако литературные взаимосвязи А.С. Пушкина и 
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В.Ф. Одоевского изучены, на наш взгляд, недостаточно. Частично, в рамках изучения 
творческого наследия писателей, к этой проблеме обращались П.Н. Сакулин, Н.В. Из-
майлов, В.И. Сахаров, М.А. Турьян и др. П.Н. Сакулин одним из первых дал оценку 
творческим взаимоотношениям между А.С. Пушкиным и В.Ф. Одоевским в историко-
культурном труде «Князь В.Ф. Одоевский. Мыслитель. Писатель» (1913). Исследователь 
отмечал, что в 1830-е годы В.Ф. Одоевский стал «восторженным почитателем Пушки-
на и затем всю жизнь благоговейно преклонялся перед именем гениального поэта» [6: 
322]. В другом месте своей обширной монографии литературовед писал: «Одоевский, 
действительно, благоговел перед Пушкиным; как подсолнечник тянулся он к «солнцу 
русской поэзии» и внимал советам гениального учителя поэзии…» [6: 329]. При внима-
тельном изучении труда П.Н. Сакулина невольно приходишь к выводу, что его автор ус-
матривал в творчестве обоих писателей, представляющих разные литературные школы и 
направления в истории русской художественной прозы только «влияние» А.С. Пушкина 
на В.Ф. Одоевского. Н.В. Измайлов, исследуя вопрос о творческих взаимосвязях между 
А.С. Пушкиным и В.Ф. Одоевским, предлагал рассматривать указанных писателей «не 
как учителя и ученика, не как центральное светило и спутника, но как представителей 
двух разных миропониманий» [3: 304]. О каком-либо подражании А.С. Пушкину со 
стороны В.Ф. Одоевского не могло быть и речи. В.Ф. Одоевский является представи-
телем философского течения в русском романтизме. Поэтому философский элемент в 
его произведениях преобладает над поэтическим, чисто художественным. В творчестве 
А.С. Пушкина философские мотивы также играют большую роль. Однако, даже в про-
изведениях с глубоким философским содержанием, каким является, к примеру, «Мед-
ный всадник», художественный замысел подчиняет себе все остальные. Важным, на наш 
взгляд, является то, как сам В.Ф. Одоевский определял свои взаимоотношения с великим 
поэтом. «Я, что называется, товарищем детства Пушкина не был, мы даже с ним не были 
на ты – он и по летам и по всему был для меня старшим; но я питал к нему глубокое 
уважение и душевную любовь и смею сказать гласно, что эти чувства были между нами 
взаимными» [6: 322].

Как отмечают исследователи, литературные связи А.С. Пушкина с В.Ф. Одоевским 
возникли до того, как состоялось их личное знакомство. Между обоими писателями су-
ществовала переписка. В.Ф. Одоевский печатал критические статьи и отзывы на произ-
ведения А.С. Пушкина. Кроме этого, в архиве В.Ф. Одоевского сохранилось несколько 
статей о нем, как законченных, так и в набросках. А.С. Пушкин, в свою очередь, выделял 
В.Ф. Одоевского из ряда русских писателей. Новелла В.Ф. Одоевского «Последний квар-
тет Бетховена» (1831) вызвала всеобщее восхищение и одобрение русской читающей пу-
блики и критики. А.С. Пушкин, проникшись высоким философским смыслом новеллы, 
также дал высокую оценку произведению. «Пушкин весьма доволен твоим Квартетом 
Бетховена, – сообщал А.И. Кошелев в письме В.Ф. Одоевскому в феврале 1831 года. – 
Он говорит, что это не только лучшая из твоих печатных пьес <…>, но что едва когда-
либо читали на русском языке статью столь замечательную и по мыслям, и по слогу» 
[9: 195]. Тема музыки, затронутая В.Ф. Одоевским в новелле о Бетховене, также была 
близка А.С. Пушкину. «Музыкальной теме» поэт посвятил свою драму «Моцарт и Салье-
ри», написанную в Болдинский период. В.Ф. Одоевский как композитор и музыкальный 
критик в реальной жизни преклонялся перед гением великого Моцарта. Однако героем 
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его новеллы становится не гармонично развитая личность преуспевающего Моцарта. 
Внимание писателя привлекает дисгармоничная личность Бетховена, не понятая и не 
признанная толпой.

В целом, точек соприкосновения в литературной деятельности А.С. Пушкина и 
В.Ф. Одоевского не так уж и много. Порой при внешнем сходстве тем и образов в про-
изведениях писателей их замыслы глубоко различны. Так, картина петербургского на-
воднения по-разному изображена в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник» (1833) и 
повести В.Ф. Одоевского «Саламандра» (1838). Исследователи указывают на то, что в 
творчестве А.С. Пушкина и В.Ф. Одоевского встречаются общие темы, например, тема 
гробовщика и импровизатора. Среди историй, рассказанных Иваном Петровичем Белки-
ным, повесть «Гробовщик» (1830), оставила в художественном сознании В.Ф. Одоевско-
го глубокий след. На это, в частности, указывает М.А. Турьян [9: 236]. После знакомства 
с пушкинскими «Повестями Белкина» он задумывает написать цикл произведений, со-
стоящий из тринадцати рассказов под общим названием «Записки гробовщика». Из на-
меченных рассказов цикла автор осуществил лишь три: «Сирота» (1838), «Живописец» 
(1839) и «Мартингал» (1846). В них гробовщик является рассказчиком. В то время как 
у А.С. Пушкина гробовщик является главным героем одноименной повести. При этом 
фигуры гробовщиков у А.С. Пушкина и В.Ф. Одоевского вряд ли можно сопоставить.

Некоторые литературоведы высказывают предположение, что «прозаические по-
басенки» «Повести Белкина» А.С. Пушкина, появившиеся в печати осенью 1831 года, 
натолкнули В.Ф. Одоевского на мысль о создании своего цикла сказок. Так, в 1833 году 
вышли в свет «Пестрые сказки» В.Ф. Одоевского, объединенные одним литературным 
рассказчиком Иринеем Модестовичем Гомозейко. Одновременно В.Ф. Одоевский соз-
дает «Жизнь и похождения И.М. Гомозейки». «История села Горюхина» А.С. Пушкина 
тесно связана с циклом «Повестей Белкина». У В.Ф. Одоевского прослеживается такая 
же связь. «Первостепенным же и непосредственным толчком к новому замыслу послу-
жили, без сомнения, «Повести Белкина», – утверждает М.А. Турьян [9: 221]. Как бы там 
ни было, в образе Гомозейко отчетливо просматриваются автобиографические черты, 
неуловимые в Белкине. Определяющим в образе Гомозейко является его ученость, ин-
теллект. Гомозейко – философ, рассказчик фантастических сказок, ученый чудак. Одна-
ко, в социальной иерархии он, как и Белкин, занимает «низовое» место. Он неопытен в 
практической жизни, боязлив и застенчив. Гомозейко явился как бы «городским», «сто-
личным» вариантом Ивана Петровича. Переселяя своего героя из петербургских гости-
ных в провинцию, В.Ф. Одоевский хотел показать широкую панораму русского быта. И 
ученый Ириней превращается в неопытного помещика, вконец расстроившего скромное 
родительское наследство. Это делает его схожим с незадачливым владельцем села Го-
рюхина. У В.Ф. Одоевского ощущается большое отклонение в сторону фантастического 
повествования. Фантасмагорический мир сказок В.Ф. Одоевского не всегда был понятен 
А.С. Пушкину.

Фантастический мир А.С. Пушкина отличается от философско-мистической фан-
тастики В.Ф. Одоевского. Если фантастическая повесть В.Ф. Одоевского проникнута 
философским смыслом, то у А.C. Пушкина она основывается на принципах реали-
стического мышления. В произведениях А.С. Пушкина «Домик в Коломне», «Пиковая 
дама», «Медный всадник» темные силы также вторгаются в человеческую жизнь. Но в 
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«Пиковой даме» «дьявольский договор» существует лишь в воспаленном воображении 
Германна, в то время как герой В.Ф. Одоевского в реальной жизни осознанно заключает 
договор с нечистой силой. У А.С. Пушкина и В.Ф. Одоевского было разное понимание 
«фантастического». В этом плане В.Ф. Одоевскому ближе «туманности» немецкого ро-
мантизма, в частности, Гофмана. Поэтому к фантастическим произведениям В.Ф. Одо-
евского А.С. Пушкин относился с большой долей иронии.

Возможно, появление литературных «рассказчиков» натолкнуло В.Ф. Одоевского и 
Н.В. Гоголя на мысль о совместном творческом союзе с А.С. Пушкиным. В 1833 году они 
задумывают издавать альманах «Тройчатка». По этому поводу В.Ф. Одоевский писал в 
сентябре 1833 года А.С. Пушкину: «Скажите, любезнейший Александр Сергеевич, что 
делает наш почтенный господин Белкин? Его сотрудники Гомозейко и Рудой Панек, по 
странному стечению обстоятельств, описали: первый гостиную, второй чердак; нель-
зя ли господину Белкину взять на свою ответственность погреб» [6: 334]. А.С. Пушкин 
вежливо уклонился от участия в альманахе, сославшись на «хозяйственные хлопоты», 
«лень» и «головную боль». Из письма А.С. Пушкина В.Ф. Одоевский узнал, что Белкин, 
видно, «не на шутку покойник», а поэтому не может составить компанию ныне здрав-
ствующим Гомозейке и Рудому Паньку. 

В петербургских салонах начала XIX века были очень популярны выступления 
импровизаторов. Об искусстве импровизации много писали и говорили в ту пору. Эта 
тема привлекала романтиков. Вероятнее всего, под влиянием жизненных впечатлений 
у В.Ф. Одоевского в 1833 году («Импровизатор»), а в 1835 году у А.С. Пушкина («Еги-
петские ночи») появились образы импровизаторов. У А.С. Пушкина импровизатор на-
делен даром «свободного вдохновения», высокой поэзии и играет в повести, прежде все-
го, композиционную роль. В незаконченном произведении писателя через него должна 
быть введена поэма о «страстном торге» Клеопатры. Повествование же В.Ф. Одоевского 
проникнуто глубоким философским смыслом. В основе его повести лежит недоверие к 
искусству импровизации вообще. В рассказ об импровизаторе по имени Киприяно вры-
вается чуждая, иррациональная сила, с которой тот заключает роковую сделку. Автор 
здесь развивает мысль о вреде и бесплодности знания, приобретенного без творческого 
усилия. Киприяно удручает «сухой» труд художника. Попирая законы искусства, муки 
творческой мысли, он становится самодовольным фокусником, удивляющим своим 
проворством толпу. Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что оба писателя об-
ращаются к общей теме. Но в интерпретации образа импровизатора каждый из них идет 
своим путем.

Поскольку А.С. Пушкина и В.Ф. Одоевского можно отнести к представителям раз-
ных творческих темпераментов, то вполне понятно, что они не всегда соглашались с 
манерой письма друг друга. Н.В. Измайлов указывает, что в повести А.С. Пушкина «Ка-
питанская дочка» В.Ф. Одоевского «не удовлетворяла сжатость рассказа, избегающего 
ради экономии изобразительных средств подробного развития отдельных моментов». 
По мнению Н.В. Измайлова, повесть А.С. Пушкина в глазах его критика являлась «схе-
мой, слишком скупо заполненной материалом» [3: 320]. Известно, что А.С. Пушкин 
стремился к выработке краткого, точного и лаконичного языка в художественной прозе. 
Язык В.Ф. Одоевского, напевный, метафоричный, многословный, свойственный фило-
софской речи вообще, не удовлетворял А.С. Пушкина. Мистические мотивы, которыми 
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проникнуты многие «таинственные повести» В.Ф. Одоевского, были чужды А.С. Пуш-
кину. Мотив «двоемирия», попытка обыкновенного человека проникнуть в потусторон-
ний мир, его связь с миром духов, свойственные творчеству В.Ф. Одоевского, также не 
находили поддержки и понимания у великого русского поэта.

Наиболее тесно взаимоотношения обоих писателей начинают складываться в пери-
од издания А.С. Пушкиным журнала «Современник». Он предлагает, в свою очередь, 
В.Ф. Одоевскому сотрудничество в своем журнале, публикует его критические статьи и 
повести, поручает ему участие в организационно-технических делах «Современника». 
А.С. Пушкин придавал огромное значение критике и журналистике. Он считал журналы 
«представителями народного просвещения, указателями общего мнения» [1: 292]. Поэт 
ценил в В.Ф. Одоевском глубокомысленного теоретика, критика с его объективными 
суждениями о передовой литературе того времени. Сотрудничая в различных журналах, 
В.Ф. Одоевский часто защищал А.С. Пушкина от нападок «литературных барышников». 
После смерти поэта, В.Ф. Одоевский был в числе тех друзей, которые разбирали его 
рукописи, подготавливая их для нового издания сочинений, и которые взяли на себя труд 
продолжать журнал «Современник». В своем письме Б.Г. Глинке-Маврину в Париж от 
14 мая 1837 г. В.Ф. Одоевский писал: «Журнал, издававшийся Пушкиным, продолжается 
его друзьями и сочинения его издаются ими же в огромном количестве экземпляров…» 
[6: 329]. П.Н. Саккулин высказал предположение, что автором краткого анонимного не-
кролога, написанного на смерть поэта и опубликованного в «Литературных прибавле-
ниях к Русскому Инвалиду» за 1837 г. № 5 («Солнце русской поэзии закатилось!») был 
В.Ф. Одоевский. Основанием для подобного предположения послужил тот факт, что 
В.Ф. Одоевский активно сотрудничал в этом журнале и очень хлопотал о переводе не-
кролога на французский язык.

Как видим, в характере творчества обоих писателей было много общего, ведь они 
жили и творили в одну литературную эпоху. Однако говорить о непосредственном «влия-
нии» А.С. Пушкина на «русского Фауста» было бы ошибочным. Это были представители 
разных творческих темпераментов в рамках романтизма. В.Ф. Одоевскому ни у кого не 
нужно было учиться высокому пониманию искусства. Но непосредственное сотрудни-
чество с великим поэтом обогащало писателя и помогало осмыслению многогранного 
литературного процесса, совершавшегося на его глазах.
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ТОЧКИ ДОТИКУ У ЛІТЕРАТУРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ В.Ф. ОДОЄВСЬКОГО 
ТА О.С. ПУШКІНА 

Статтю присвячено проблемі творчих взаємовідносин між О.С. Пушкіним та 
В.Ф. Одоевським у 30-і роки XIX століття. Авторка проводить паралелі між окремими 
творами обох письменників, підкреслюючи загальне та виокремлюючи відмінне. Особли-
ва увага у статті відводиться питанню своєрідності світосприйняття митців. 
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The article is devoted to the problem of creative relations between Pushkin and Odoevsky 
in 1830-th years. Author draws parallels between writers’ works and underlines its common 
and distinguishing features. Meticulous attention in the article is focused on the question of 
peculiarities of the writers’ world perception.
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ПОРУШЕННЯ СЛОВОТВІРНИХ, МОРФОНОЛОГІЧНИХ ТА 
МОРФОЛОГІЧНИХ НОРМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

(НА БАЗІ ПРАЦЬ С. КАРАВАНСЬКОГО)

Стаття присвячена розгляду самобутніх рис української мови, яку було спотворе-
но здебільшого через політичні цілі, зокрема йдеться про нищення певних словотвір-
них, морфонологічних та морфологічних норм, що було досягнуто різними методами, 
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насамперед вилученням автентичних словотвірних моделей української мови та каль-
куванням з російської; на підставі лінгвістичних праць Святослава Караванського ви-
світлено не лише проблемні питання, але й різноманітні шляхи долання деструктив-
ної спадщини минулого, наголошено на багатстві словотворчих засобів, конструкцій, 
характерних для мовної стихії українців, вказано продуктивні методи її опрацювання.

Ключові слова: калькування, калька, словотвірна модель, словотвірний тип, варіант.

Постать українського ученого, журналіста, літератора і мовознавця, Святослава Йо-
сиповича Караванського (1920–2016) лишається більшою мірою загадковою для україн-
ського загалу нашої країни, а втім, чи не кожний рядок його творів присвячений обороні 
українського слова, відроджуванню й очищуванню від нашарувань, що стали ганебними 
для честі й гідності української нації та її мови у радянську добу. В останній одинадцятій 
праці «Ідіотизми сталінської ярижки у державній мові України» (2015) С. Караванський 
зазначить: «Затим, що українські книжки написано не українською мовою, а сталінською 
ярижкою, вони перестали цікавити читачів» [8, с. 5], тому опрацювання творів ученого, 
поширення його поглядів задля відновлювання українського слова є актуальною темою, 
яка сьогодні на часі.

У статті ми спирались на мовознавчі роботи ученого [5; 6; 7; 8], та не виявили на-
укових розвідок щодо оцінення його спадщини. Варто нагадати, що у своїх працях 
С. Караванський показав деструктивні процеси, які відбуваються на всіх рівнях мови, 
проте мета нашої статті вужча – описати окремі проблеми в українській мові на рівнях 
словотвору, морфонології, морфології; завдання полягають у коментуванні певних по-
рушень та шляхів виправлення відповідного стану речей, що їх висвітлено у роботах 
ученого. Об՚єктом дослідження слугували мовознавчі твори С. Караванського [5; 6; 7; 
8], предметом – словотвірні, морфонологічні й морфологічні помилки, спричинені ма-
совою деукраїнізацією у післяпогромні часи. 

Як зазначено вище, матеріалом для дослідження стали мовознавчі роботи науковця, 
у яких проаналізовано причини відтручення українців від користування рідною мовою 
(розділ «Що нас губить, або чому нас не читають?») [7, с. 112–195], розглянено окреслені 
вище помилки на підставі книг «Секрети української мови» [6] та «Ідіотизми сталінської 
ярижки у державній мові України» [8]. Матеріал оброблено за допомогою низки методів, 
а саме: спостереження, аналізу, аналогії, порівняння, а також описового методу, що пе-
редбачає розгляд особливостей будови мовних одиниць та їх інтерпретацію. Наукову но-
визну становить власна інтерпретація поглядів ученого щодо розбалансування мовних 
норм у згаданих царинах мови. Теоретична цінність роботи – у поглибленні знань про 
сучасні словотвірні, морфонологічні й морфологічні процеси, які відбуваються в мові, і 
про ті, що віддалені в часі. Практична цінність полягає в тому, що стаття сприятиме по-
пуляризації української мови, поширенню поглядів С. Караванського про її невичерпні 
потенційні можливості. 

Виклад основного матеріалу й обґрунтування результатів дослідження. Велику 
увагу у мовознавчих працях С. Караванського приділено словотвірним, особливо неви-
користаним дериваційним властивостям української мови, передусім він звертається до 
словотворчих моделей, вилучених з обігу після 1933 року аж до сьогодення. Йдеться 
про іменники із суфіксом -óванн-(я) на позначення наслідку дії, з-поміж яких лише дві 
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одиниці лишилися у вжитку (здивóвання, угрупóвання). Автор згадує твори Ганни Барві-
нок, у яких трапляються такі іменники (нашарóвання, роздратóвання, розчарóвання…) 
та які після погрому соборного правопису у 30-і рр. не видавано [6, с. 283]. Отже, імен-
ники, утворені від дієслова недоконаного виду в українській мові могли позначати дію 
та її результат, як-то: будувáння – будóвання, дарувáння – дарóвання, розчарувáння – 
розчарóвання, руйнувáння – руйнóвання [6, с. 60; 8, с. 141]. 

Учений звертає увагу на акцентні відмінності, позаяк іменники дії мають жіночий 
наголос (на другому складі від кінця слова), іменники наслідку дії – дактилічний (на 
третьому складі від кінця слова). Науковець обґрунтовує творення таких форм вимогами 
часу, оскільки «всяка дія неодмінно творила, творить і буде творити певний наслідок» [6, 
с. 59]. Крім того, завдяки іменникам наслідку дії розширюється синоніміка української 
мови, приміром, асигнóвання – кошти, похóвання – могила, устаткóвання – обладнання, 
нашарóвання – нагромадження порід, розмальóвання – розпис на стіні тощо [6, с. 60; 8, 
с. 147]. 

Автор зазначає, що скасування таких форм іменників за радянських часів та озна-
чення їх як «псевдоваріантів» створило штучний «термінологічний дефіцит» та узалеж-
нило українську мову від російської через вимушене калькування, тому саме цю мо-
дель учений вважає «невичерпною криницею нових термінів» (маскóвання [8, с. 133], 
оркестрóвання [8, с. 136], рихтóвання [6, с. 61]…, однак наразі про це можна дізнатися 
лише з окремих підручників, зокрема [15, с. 521, 604]. 

Негативно оцінює учений і накинуту українській мові форму російських дієприкмет-
ників активного стану теперішнього часу із суфіксами -ущ-(ий), -ащ-(ий), що передано 
українською кальками на -уч-ий, -ач-ий. Вилучаючи неоковирну модель на -чий, мовоз-
навець замінює їх прикметниками (переважно віддієслівними) із різними суфіксами (ко-
ординуючий – координаційний, обтяжуючий – обтяжливий), або іменниками (виконую-
чий – виконавець, командуючий – командувач), або словосполуками (зростаючий – щораз 
більший, температурячий хворий – хворий з температурою) [6, с. 63; 8, с. 50–74].

Факти підтверджують, що було вилучено з обігу прикметникові моделі із суфікса-
ми -уват-, -ат-, -аст-… та аналітичними конструкціями у формі чого, на взір чого з 
інтегральною семою «бути схожим на щось/когось», а саме: клин – клин(к)уватий [7, с. 
114], на взір клина, у формі клина, лапа – лапатий – на взір лапи – у формі лапи; те саме 
порохуватий, серцюватий, сіткуватий, стьожкуватий, хрещатий, а також кулястий, 
цибулястий, човнастий... Проте у радянських словниках натомість уведено, на погляд 
автора, «мовні динозаври» на взір клиноподібний, кулеподібний, лапопопібний, порохо-
подібний, серцеподібний, сіткоподібний, стрічкоподібний, хрестоподібний, цибулинопо-
дібний, човновидний… [6, с. 109–110; 8, с. 179]. До речі, не дуже зрозуміло, чому нинішні 
лексикографічні праці фіксують обидві форми як рівноправні [1, с. 288, 312, 318, 535, 
633, 640, 672, 761, 767].

Науковець не лише констатує факт наявності хибної калькованої моделі, він подає 
алгоритм міркувань, на підставі яких уважає її «чужою», «зачісаною під московський 
канцелярський гребінець» [6, с. 288], вказує шляхи коригування. Дуже важливим у його 
роботах є творення українських слів за вже відомими взірцями, наприклад, оскільки є в 
мові модель на -щий (живлющий, невсипущий, тямущий), то варто творити і далі – за-
ливущий, надихущий, ятрущий, замість заливаючий, надихаючий, роз՚ятрюючий [6, с. 64; 



376

8, с. 172]. Спираючись на словотвірний тип брехуха – брехун, крикуха – крикун, плаксу-
ха – плаксун, учений вдається до «мовознавчої реконструкції» і відновлює іменник на 
позначення особи чоловічого роду із суфіксом -ун- цокотун (цокотуха – цокотун) [6, с. 
69], який раніше не фіксували словники. 

Учений пропонує творити слова за взірцем, зокрема, композитів з нульовим інтер-
фіксом (оббийбока, нерозлийвода, перебийніс [6, с. 297]) або інтерфіксом -и-, який спо-
стерігаємо після основи дієслова, що є генетичною флексією дієслова у формі 2-ої особи 
однини наказового способу із нейтралізованим граматичним значенням [12, с. 198] (вер-
нидуб, голиборода, заваликут, затуливітер, зірвиголова, ломикамінь, паликопа… [6, с. 
289–290, 297]). Порівнюючи цю конструкцією з англійською wake up cough, read out de-
vice, що дослівно означає «кашель, який будить», «прилад, який вичитує», мовознавець 
перекладає ці сполуки як буди-кашель, вичитуй-прилад. Він впевнений у продуктивності 
такої конструкції, оскільки з її допомогою можна уникнути численних громіздких під-
рядних означальних речень (кашель, який будить), а також суржикових форм на кшталт 
інтригуючі подробиці або інтригующа гора, натомість пропоновано – інтригуй-душу по-
дробиці, інтригуй-душу гора [6, с. 289, 297]. У словнику С. Караванського ми часто-густо 
натрапляємо на такі форми, приміром, знайдúбіда [5, с. 131], крутúголова [5, с. 167], 
друзі-нерозлúйвода [5, с. 223])…

Критикуючи недоладну кальку на -ува-н-ий (нерозкладуваний, розрубуваний, спо-
глядуваний), учений вказує, що основою для її відродження може стати конструкція 
із суфіксом -áнн-ий, як-то: нерозкладáнний, розрубáнний, споглядáнний за аналогією 
з невблагáнним, недрімáнним, нездолáнним; крім того, він закликає «українізувати» 
прикметники невідвернéнний, невідтворéнний, неуявлéнний за взірцем незбагнéнний, 
неоцінéнний, непримирéнний [6, с. 64]. С. Караванський переконує, що мовознавство не 
опрацювало всіх можливостей словотвору, тому й знову вбирається в силу калькування, 
яке суржикізує та нищить мову.

До занедбаних моделей учений уналежнює і всю «сім՚ю» прикметників із «нарос-
тком» (суфіксом) -ч- (виконавчий, дарчий, дорадчий, законодавчий… [6, с. 65]), прире-
чену наразі на вимирання, оскільки, замість можливих форм випробовчий, відгодовчий, 
запам՚ятовчий, обслуговчий, перевірчий…, було канонізовано важкі і довгі кальки на 
кшталт випробувальний, відгодівельний, запам՚ятовувальний, обслуговуючий, перевіроч-
ний… [6, с. 66], а проте цю модель на -ч-ий можна визнати «резервом майбутніх словес-
них пошуків» [6, с. 66], пор.: перебудовчий, переборчий, інодумчий, оборончий, підпри-
ємчий, кровопивчий… [6, с. 66].

Крім того, учений вважає за доцільне паралельне використання варіантів, тобто від-
новленої форми і тієї, що вже існує, за умови, що остання не порушує законів української 
мови. Прикладом слугують напівзабуте розслідження і сучасне розслідування, оскільки 
за аналогією виявилось: слідити – сліджений – слідження, дослідити – досліджений – 
дослідження, заслідити – засліджений – заслідження…, упослідити – упосліджений – 
упослідження [6, с. 70], тому розслідити – розсліджений – розслідження. Однак в укра-
їнській мові є запозичена модель, яку, на погляд автора, ніяк не можна ігнорувати, як-то: 
слідувати – слідування, дослідувати – дослідуваний – дослідування, наслідувати – на-
слідуваний – наслідування…, розслідувати – розслідуваний – розслідування [6, с. 70–71; 8, 
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с. 140]. Співіснування двох варіантів – нормальне явище у термінології, тож найкращий 
з них обере час.

А втім, за радянських часів з рівноцінних форм слова залишали ту, що була ближча 
до російської мови. Так, з-поміж двох лексем, що розрізняються варіоморфами (суфік-
сами -ейк-, -ійк-), – статейка (сім՚я – сімейка, алея – алейка, шлея – шлейка) і статійка 
(змія – змійка, течія – течійка, чаплія – чаплійка), – останню вилучили, як словниковий 
непотріб [8, с. 142]. Не пощастило авулу, він став аулом, попри те що українській мові 
не властиве зіяння; данець переродився на датчанина, а Лубні і Броварі перетворились 
на перекручені Лубни і Бровари [6, с. 75]. Лексему бенкет після 1933 р. стали подавати у 
двох варіантах – бенкет і банкет, проте, як нагадує учений, якщо порівняти цей напис, 
звернувшись до мови класиків та до мови, зафіксованої у дореволюційних словниках, то 
можна переконатися, що слово банкет ніде не зареєстровано [6, с. 71; 8, 143], проте нара-
зі лексеми банкет і бенкет як абсолютні синоніми знаходимо у словниках, і то сучасних 
[13, с. 32, 55; 1, с. 35; 2, с. 75]. 

Так само з нелінгвістичних причин стала вживатись лексема марево, замість мариво, 
попри те що існує словотвірний тип із формантом -в-о на позначення конкретного пред-
мета, як-то: вариво, жевриво, місиво, меливо, прядиво… [6, с. 72; 8, с. 133]. Отже, пара-
лельні форми існували далеко не завжди, оскільки небажані варіанти загалом не фіксува-
ли. Наприклад, С. Караванський вказує на непослідовність і нелогічність у передаванні 
певних латинських слів українською мовою, що їхню флексію та рід було змінено після 
1933 р., тобто слова praesidium, collegium, sanatorium, seminarium мають відтворюватися 
українською як президія, колегія, санаторія, семінарія, проте лексема санаторій, скаль-
кована з російської, суперечить морфологічній нормі української мови [6, с. 75; 7, с. 118]. 

Спотворено і лексему готóвість, оскільки така форма відповідає моделі добрий – до-
брість, нервовий – нервовість, слоновий – слоновість, однак її обернуто на готовність. 
Те саме стосується іменника костéл (козел, котел, орел, осел), який став костьолом з 
політичних міркувань, так само, як і прикметник кухéнний, що був визнаний «націона-
лістичним» і став кухонним [8, с. 132], попри те що злидні – злидéнний, пісня – пісéнний, 
сотня – сотéнний (проте сучасний словник подає це слово з подвійним наголосом 
сóтéнний [1, с. 655[), стайня – стаєнний, отже, кухня – кухéнний. До групи скалічених 
належить і слово передягáтися, позаяк перебиратися, перезуватися, отже, нічим не ви-
правдана поява другого префікса -о- переодягатися [6, с. 73–74].

Зігноровано закони мови, на переконання С. Караванського, у відіменниковому при-
кметнику із значенням відношення до місцевості (Рівне – рівненський), оскільки є пев-
ний словотвірний тип, у якому відповідні прикметники зазнають морфонологічних змін 
(Вільно – віленський, Дубно – дубенський, Лубни – лубенський), де йдеться про інтерфік-
сацію (інтерфікс -е-), яка «усуває чергування, запобігає усіченню й оберігає основу від 
десемантизації» [3, с. 196], отже, рівенський – закономірна форма, на відміну від рівнен-
ський. Така штучність, де -н- виступає двічі, спотворює «неповторну тональність мови», 
обертаючи її на «непривабливе і карикатурне язичіє без жодних виглядів на майбутнє» 
[6, с. 158]. На жаль, цю лексему як нормативну фіксують сучасні словники [1, с. 596; 2, 
с. 1223; 9, с. 893].

До того ж у лексикографічних працях, і то сучасних [14, с. 280; 1, с. 257; 2, с. 485; 11, 
с. 638; 10, с. 269], учений звертає увагу на дієслово зштовхнути(ся), незважаючи на те 
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що перед коренем, який починається збігом приголосних, після префікса, що складаєть-
ся із приголосного, має вживатися аломорф зі-, що зрегулював би вокалічність мовлення 
[12, с. 88]. Проти таких штучних утворень (зштовхнути(ся), зшкрябати [2, с. 485]), що 
нівечать красу і приємність звучання українського слова, виступає С. Караванський, а 
відтак пор. зштовхнутися з ким… і милозвучне зіткнутися з ким… [6, с. 160]. 

Учений готовий сам порушити правила правопису за умови, якщо слово, утворене 
на підставі формальних ознак, суперечить закону милозвучності, тому розкошолюб [1, 
с. 605], де тричі повторюється звук о, має звучати й писатись як розкошелюб, та Січослав, 
як Січеслав, за взірцем В՚ячеслав [6, с. 161] (проте Вікіпедія вживає обидві форми [4]). І 
врешті, С. Караванський із захватом пише про українських класиків, які змогли не лише 
бездоганно користуватися вже готовим мовним надбанням, але й мали гідні поваги сло-
вотворчі здібності, позаяк вони творили мову. З цього приводу особливу увагу приділено 
Докії Гуменній, що їй належать неологізми безповітря (задуха), оселянюватися, пред-
киня (від «предок»), зделікатніти, удосвідчений (навчений досвідом) тощо [6, с. 293].

Отже, на підставі вищезазначеного можна виснувати: українську мову спотворено 
через вилучення автентичних моделей та навальне калькування, здебільше з російської 
мови, що, своєю чергою, призвело до численних порушень, зокрема словотвірних, мор-
фонологічних і морфологічних норм. Аби відновити питомі конструкції, Святослав Ка-
раванський вдається до порівняльного методу, який називає «мовознавчою реконструк-
цією», доводить, що ігноровані за попередній період моделі продуктивні і перспективні 
(устаткування – устаткóвання, клинуватий, оборончий…), що вони мають слугувати 
взірцями для оновлення лексики у спотворених словниках, правописі... Учений показує 
шлях відродження мови через відновлення, вживання й розвиток вилучених з обігу мо-
делей, закликає взоруватися на мову класиків, і врешті, стверджує: «…Якщо не вжити 
негайних (!) заходів, майбутнє нашої мови буде дуже непривабливе» [8, с. 5].
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НАРУШЕНИЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ, МОРФОНОЛОГИЧЕСКИХ И 
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ НОРМ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА 

(НА ОСНОВАНИИ РАБОТ С. КАРАВАНСКОГО)
Статья посвящена рассмотрению самобытных черт украинского языка, который 

подвергся искажению в основном из-за политических целей, в частности, речь идет о 
разрушении определенных словообразовательных, морфонологических и морфологиче-
ских норм, что было достигнуто разными методами, прежде всего исключением ау-
тентичных словообразовательных моделей из украинского языка и калькированием с 
русского; на основании лингвистических работ Святослава Караванского описаны не 
только проблемные вопросы, но и разнообразные пути преодоления деструктивного на-
следия прошлого, подчеркнуто богатство словообразовательных способов, конструк-
ций, характерных для языковой стихии украинцев, указаны продуктивные методы ее 
освоения.

Ключевые слова: калькирование, калька, словообразовательная модель, 
словообразовательный тип, вариант.
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VIOLATION OF WORD-BUILDING, MORPHONOLOGICAL AND 
MORPHOLOGICAL STANDARDS OF THE UKRAINIAN LANGUAGE 

(ON THE BASIS OF STUDIES BY S. KARAVANSKYI)
 The article deals with authentic features of the Ukrainian language that was spoilt for po-

litical reasons; the aim of this study is describing certain problems which arose in the Ukraini-
an language at the levels of word-building, morphonology, morphology on the basis of linguis-
tic studies by S. Karavanskyi; the theoretical value of the study is extending knowledge about 
the processes in the mentioned fi elds of the language which are underway as well as those 
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which occurred in the past; the practical value is the fact that the article is going to promote 
the Ukrainian word and propagate the standpoints of S. Karavanskyi concerning its endless 
potential. The material was processed by means of methods of observation, analysis, analogy, 
comparison as well as the descriptive method that involves considering the peculiarities of 
the language unit structure and their interpretation. The article concludes that the Ukrainian 
language was mutilated due to removal of authentic models and total loan translation from 
the Russian language which in its turn resulted in numerous violations of, in particular, word-
building, morphonological and morphological standards. On the basis of the studies by S. 
Karavanskyi the article proves that the models that were previously ignored are productive and 
promising (устаткування – устаткóвання, клинуватий, оборончий…) and that they are to 
be role models for renovation of the spoilt vocabulary, spelling and the language in general. 

Key words: loan translation, calque, word-building pattern, word-building type, variant.
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ПРОЗО-ПОЭТИЧЕСКИЙ ИДИОСТИЛЬ В. КОРОТКЕВИЧА КАК ОБЪЕКТ 
ИЗУЧЕНИЯ

В статье анализируется понятие «идиостиль» с позиций интертекстоведения и 
лингвокультурологии. Совокупность текстов одного автора, определяемая как идио-
стиль, рассматривается как «внутренняя интертекстуальность», по отношению к ко-
торой «внешней интертекстуальностью» является взаимодействие текстов данного 
автора с текстами других авторов. Как внутренняя, так и внешняя интертекстуаль-
ность, может служить средством реализации межкультурного взаимодействия в тек-
сте художественного произведения. Специфически это проявляется в полижанровых 
(прозо-поэтических) идиостилях. В работе с данной точки зрения анализируется идио-
стиль одного из крупнейших белорусских литераторов ХХ века Владимира Короткевича.

Ключевые слова: идиостиль, интертекст, внутренняя интертекстуальность, 
внешняя интертекстуальность.

Исследование художественного текста, языка отдельного автора невозможно без 
определения понятия идиостиля. «Понятие стиля является везде и проникает всюду, где 
складывается представление об индивидуальной системе средств выражения и отобра-
жения, выразительности и образности, сопоставленной или противопоставленной дру-
гим однородным системам» [2, с. 8]. 

Для белорусской литературы и культуры одним из наиболее ярких идиостилевых 
пространств является литературно-художественное наследие Владимира Короткевича, 
индивидуально-авторская концепция мира которого репрезентирована и в прозе, и в 
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поэзии, и в драматургии. Как пишет О.К. Шинкаренко, «Владимир Короткевич родился 
и утвердился как художник ради того, чтобы ещё раз нам напомнить, что в даль каждый 
днлжен идти своим особым путём, неся в сердце любовь ко всему человечеству, чувствуя 
личную неповторимость и помятуя о неповторимости других, обогащаясь сотворённым 
гениями всего мира через обретение духовности и достоинства достижений родной зем-
ли» [10, с. 53]. 

Особый интерес представляет феномен прозо-поэтического идиостиля (ППИ) В. Ко-
роткевича, который в совокупности представляет собой двуединое полижанровое обра-
зование (проза + поэзия). Изучение проблемы «литературного билингвизма» (поэзии и 
прозы одного автора) приводит к необходимости построения модели комплексного ана-
лиза полижанрового идиостиля. Такой анализ предусматривает изучение особенностей 
идиостиля прозы и идиостиля поэзии автора в диалектике общего и частного, универ-
сального и специфического и является научно перспективным, учитывая то, что модель 
комплексного исследования полижанрового идиостиля одного автора к этому времени в 
лингвистике не разработана. 

Цель данной работы – разработать основные направления в изучении прозо-поэти-
ческого идиостиля В. Короткевича с позиций теории интертекстуальности и прецедент-
ности.

Существуют разные терминологические определения идиостиля (ср.: авторский 
стиль, стилевая манера, индивидуальный стиль, идиолект и др.). Однако взгляды иссле-
дователей на нее довольно схожие. «Идиостиль является одновременно и стилем языка, 
и стилем речи, который дифференцируется на основе структурных или конструктивных 
противопоставлений и соотношений между частными системами выражения» [4, с. 147]. 
В.В. Виноградов отмечал, что стиль писателя представляет собой систему индивиду-
ально-эстетического использования средств словесного выражения [2]. Таким образом, 
идиостиль представляет собой совокупность лингвистических и экстралингвистических 
факторов (творческая индивидуальность автора + средства ее выражения). 

Непосредственно с понятием идиостиля связана проблема изучения диалогических 
отношений текстов. Текст, в особенности художественный, как уже отмечалось выше, 
не существует изолированно, а вступает в диалог с другими текстами, что приводит к 
рассмотрению диалогики текста как бесконечного смыслового пространства [9, с. 8], где 
необходимо учитывать множество составляющих: вертикальный контекст, фоновые зна-
ния, общий код и др. [1, с. 340]. 

Совокупность текстов одного автора, обозначенная как идиостиль, рассматривает-
ся нами как сфера формирования «внутренней интертекстуальности», применительно к 
которой «внешней интертекстуальностью» является взаимодействие текстов определен-
ного автора с текстами других авторов. Как внутренняя, так и внешняя интертекстуаль-
ность может быть средством реализации межкультурного взаимодействия в тексте худо-
жественного произведения. Это особенно проявляется в полижанровых (прозо-поэтиче-
ских) идиостилях. Поэтому наша задача – определить формы кодирования и трансляции 
культурного содержания средствами интертекстуализации в границах полижанрового 
идиостиля В. Короткевича.

Соединение (соприкосновение) текстов, может происходить посредством различных 
способов и средств. Жанры сложных культурных отношений (художественная, научная 
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коммуникация), рассчитанные на активное обратное понимание замедленной деятель-
ности – это текст, как трехвекторная диалогически ориентированная семантическая 
единица, – это интегрально упорядоченная совокупность коммуникативных элементов, 
преобразованная в смысл [4]. Под диалогикой текста понимается конвергентная сово-
купность неповторимых высказываний, которые находятся в одном бесконечном смыс-
ловом поле [9, с. 8], а диалог рассматривается в широком бахтинском понимании как 
диалогика текста – «исходная точка – данный текст, движение назад – прошлые тексты, 
движение вперед – предугадывание нового текста» [3, с. 364]. Эти тексты объединяются 
не по принципу конъюнкции, а по принципу взаимодействия в одном смысловом поле 
при условии содержательной неповторимости текстов. Создается своего рода трехвек-
торный мегатекст с конвергентной семантикой [4].

Суть интертекстуальности состоит в том, что новые акты творчества совершаются на 
языке, материале, на фоне и по поводу ценностей той традиции, из которой они возника-
ют и которую имеют целью обновить. Внешняя интертекстуальность – наличие в тексте 
элементов, которые не принадлежат данному автору; внутренняя – присутствие таких 
элементов, какие были созданы самим автором в прежних текстах. Отношения текстов, 
которые возникают при этом, аналогичны тем, которые возникают между текстами раз-
ных авторов. Они могут быть названы автоинтертекстуальными, или отношениями вну-
тренней интертекстуальности.

В творчестве В. Короткевича категория интертекстуальности приобретает форму ав-
торефлексивности, которая формирует особенности индивидуального стиля писателя и 
находится в тесной связи с другими текстовыми категориями: концептуальностью, мо-
дальностью, информативностью и др. Автоинтертекстуальность (внутренняя интертек-
стуальность) в структуре «общего текста» писателя включает в себя отношения между 
созданными им текстами, в том числе текстами прозы и поэзии. Это паратекстуальнасть 
(отношение текста к своей части – названию, предисловию, эпиграфу и т.д.), архитексту-
альность (соотношения текста и жанра), вставные тексты и др. 

Совокупность текстов одного автора, обозначенная как идиостиль, формирует, таким 
образом, «внутреннюю интертекстуальность», по отношению к которой «внешней ин-
тертекстуальностью» является взаимодействие текстов данного автора с текстами дру-
гих авторов. Как внутренняя, так и внешняя интертекстуальность могут быть средством 
реализации межкультурного взаимодействия в тексте художественного произведения. 
Это специфично проявляется в полижанровом (прозо-поэтическом) идиостиле В. Корот-
кевича.

Творчество В. Короткевича характеризуется большим родово-жанровым разнообра-
зием. Исследователями отмечалась цикличность творчества В. Короткевича, варьирова-
ние одних и тех же сюжетов, мотивов и образов. Однако сущность процессов внутренней 
интертекстуальности, её уровни и функции остались без должного внимания. 

В связи с этим мы обращаемся к двум составляющим любого художественного про-
изведения – к авторскому индивидуальному стилю, который получил то или иное ото-
бражение в конкретном тексте, и к жанровым характеристикам этого текста. Потому 
исследование внутренней интертекстуальности на жанровом и тематическом уровнях 
проводится с учетом индивидуальных особенностей стиля автора (тематическое един-
ство, единство концептосферы, специфика отбора языковых средств и др.), которые 
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накладываются на жанровые характеристики его произведений, видоизменяя в извест-
ной степени жанровую структуру. 

Творчество Владимира Короткевича охватывает не только множество жанровых под-
видов, но и демонстрирует случаи совмещения, взаимопроникновения, взаимовлияния 
некоторых из них. Так, например, в поэзии – это не только сюжетные стихотворения 
(«Жанчыне з бэзам» [5, с. 178-179], «Буслы вучаць дзяцей»), легенды («Перакаці-поле» 
[5, с. 344-349]), поэмы («Слова пра чалавечнасць» [5, с. 95-135], «Паэма пра явар і каліну» 
[5, с. 301-308], лиро-эпические баллады («Балада аб трыццаць першым сярэбраніку» [5, 
с. 142-144], «Балада пра паўстанца Ваўкалаку» [5, с. 37-39]), но и стихотворение в прозе 
(«Слова Міцкевічу» [5, с. 322-323]). 

Многие произведения автора воспринимаются и определяются им самим в названиях, 
как, например, история («Прыватная гісторыя» [5, с. 391-392], «Гісторыя з першым кахан-
нем» [5, с. 43-44]), песня («Песня колаў» [5, с. 170-172], «Песня пра асколак» [5, с. 362-363]), 
сказка («Лясная казка» [5, с. 70-71], «Казка пра сноп» [5, с. 308-309]), романс («Раманс 
Марылі» [5, с. 186-187], «Раманс вінаграднай лазы» [5, с. 183-184]), разговор («Размова з 
кіева-пячэрскім сланом» [5, с. 49-51]), элегия («Зімняя элегія» [5, с. 47-49]) и т.д. 

В прозаические тексты часто вводятся стихотворения, которые не вошли в сборники 
поэтических произведений и были написаны специально для того или иного прозаиче-
ского произведения (стихотворение «Мова» и строчки про Беларусь, вложенные в уста 
героя «Каласоў пад сярпом тваім» Александра Загорского, поэтические произведения 
героя Андрея, посвященные возлюбленной из романа «Нельга забыць»). 

Некоторые жанры определены В. Короткевичем и обозначены в качестве подзаголов-
ка: навэла (“Кніганошы” [6, с. 260-276]), апавяданне аб падарожжы ў стагоддзі (“Дрэва 
вечнасці” [6, с. 297-314]), жарт (стихотворение “У жніўні дзень” [5, с. 26-27]), супако-
ены ўспамін праз трыццаць год (стихотворение “Саперніца” [5, с. 215-217]), народная 
легенда (стихотворение “Перакаці-поле” [5, с. 344-349]) и т. д.

Современные направления лингвистических исследований интертекстуальности фор-
мируются вокруг трех основных проблем: источник «чужого текста», способ его включе-
ния в авторский текст и функции интертекстуальных компонентов. Ключевую значимость 
при рассматривании этих проблем занимает вопрос о единицах интертекстуальности. 
Виды включения чужого текста ученые-лингвисты определяют как маркеры интертексту-
альности, средства выражения прецедентности, интертекстуальные ссылки и др. 

Мы считаем целесообразным использование термина «интертекстема», в нашем по-
нимании – это средство реализации интертекстуальных связей, любое проявление интер-
текстуальности. Интертекстемы включают в себя тексты и символы культуры, которые 
составляют арсенал фоновых знаний представителей той или иной национально-куль-
турной совокупности. 

Одним из вариантов осмысления этих явлений в плане интертекстуальных связей 
стала теория прецедентности. В.В. Красных, выделяющей прецедентные феномены 
(ПФ) как родовое понятие в отношениях к видовым – прецедентным текстам, высказы-
ваниям, именам, ситуациям [8]. Их спектр довольно широкий и разнообразный: названия 
литературных произведений и цитаты из них, имена персонажей и исторических лично-
стей, исторические события и ситуации, высказывания известных деятелей, афоризмы 
и т.д. 
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Принимая за основу классификацию ПФ, предложенную В.В. Красных, в идиостиле 
В. Короткевича мы выделяем вербальные (прецедентное имя и прецедентное выска-
зывание) и вербализуемые, т.е. поддающиеся вербализации (прецедентная ситуация и 
прецедентный текст) ПФ [8, с. 171]. 

«Прецедентная ситуация (ПС) — некая «эталонная», «идеальная» ситуация, свя-
занная с набором определенных коннотаций, дифференциальные признаки которой вхо-
дят в когнитивную базу, означающим ПС могут быть прецедентное высказывание или 
прецедентное имя» [8, с. 172] («Дык, значыць, Кай хоча дапамагчы маленькай Гердзе 
выплакаць з сэрца асколак люстра?» [7, с. 299]).

«Прецедентный текст (ПТ) — законченный и самодостаточный продукт речемыс-
лительной деятельности; (поли)предикативная единица; сложный знак, сумма значений 
компонентов которого не равна его смыслу; ПТ хорошо знаком любому среднему члену 
национально-лингво-культурного сообщества» [8, с. 172] («Было гэта нешта накшталт 
гогалеўскай “Шынелі”: жыў сабе ў гарадку стары, які ні ад каго не атрымліваў лістоў. 
Ну і гэтак далей. Шкада было гэтага старога – слёзна» [7, с. 199]). 

Прецедентное высказывание (ПВ) — репродуцируемый продукт речемысли-
тельной деятельности; законченная и самодостаточная единица, которая может быть 
или не быть предикативной [8, с. 172-173]. В идиостиле В.Короткевича отсылки 
подобного рода встречаются по отношению:

 к известным цитатам и афоризмам: «Волчица, ты их вскормила, – не 
вытрымаў Андрэй. / Так, – сказала яна, – ваша праўда. / Волчица, ты их вскормила, / 
Ты помнишь ли их, когда, / Рыча от бранного пыла, / Сжигали они города» [7, с. 83] (в 
данном случае мы имеем модифицированный вариант строк известного стихотворения 
Н. Гумилева «Рим»); 

 к фрагментам из популярных музыкальных произведений: «Кручу: 
“Над домам флюгер ёсць у любай” / І Шуберт падзяляе ціхі сум. / О “Зімні шлях” [5, 
с. 49] (цитата из текста песни «Флюгер» вокального цикла Франца Шуберта 
«Зимний путь»).

 Прецедентное имя (ПИ) — индивидуальное имя, связанное или с широко 
известным текстом («Шкадава-аць, – і раптам выплюнуў: – Ідыёт ты! Князь Мышкін!» 
[7, с. 201]) или с прецедентной ситуацией («–Памятаеш, быў такі Іксіён? – пасля паўзы 
спытаў Андрэй. – Закахаўся ў Геру, жонку Зеўса. Яго вырашылі злавіць і падсунулі яму 
воблака, надаўшы яму вобраз Геры. Ён выдаў сябе, абдымаючы воблака, і яго навекі 
прывязалі да кола, якое круцілася» [7, с. 269]).

Для идиостиля Владимира Короткевича характерно присутствие во многих случаях 
в контексте не одного, а сразу нескольких ПФ как некоего культурного знака. Так, для 
белорусской культуры знаковыми являются такие прецедентные имена (наиболее зна-
чимые национально-прецедентные феномены белорусского культурного пространства, 
закреплённые в языковом сознании их носителей): 

 политических и общественных деятелей, значимых для белорусской истории, 
своеобразных символов определенной эпохи: «Цяпінскі, і Вячка, і Міхал Крычаўскі – 
усе яны былі ў ім. І ён быў – усе тыя людзі, што будуць. Усе» [6, с. 355]; 

 имена известных деятелей культуры Беларуси – поэтов, писателей, входя-
щих в когнитивную национальную концептуальную базу белорусской ментальности: 
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«Некалькі год назад Янка Брыль, Валодзя Калеснік і я наведалі стражытны дуб у 
Варончы, звязаны з імем Адама Міцкевіча <…>Год назад дуб Міцкевіча ў Варончы яшчэ 
стаяў. Можа яшчэ не позна?» [6, с. 311-312].

Интересны случаи контаминации прецедентных имен, вынесенных в 
двойную сильную позицию – название и эпиграф. Одним из характерных видов 
интертекстуального включения является наличие эпиграфа в тексте. Эпиграф можно рас-
сматривать как самостоятельный текст, который находится в отношениях соотнесенности 
как с текстом-источником, так и с текстом, в который он включен (например: заголовки 
стихотворений «Афицэру Лісаневічу» [5, с. 249], «Смяротная страта (1 сакавіка 
1881 г.)» [5, с. 281] являются недостаточными для ассоциативных связей с определен-
ными историческими личностями и событиями и требуют дополнительных сведений 
для подготовки и восприятия текстов, потому автор вводит эпиграф – «текст в текст», 
«прозу в лирику», – который выполняет несколько функций: информативную, акценти-
рование внимания, настроение на дальнейшее повествование: «Афицэру Лісаневічу» 
«Яму прапанавалі выклікаць на дуэль Лермантава. Мы нічога болей не ведаем аб ім» [5, 
с. 249], «Смяротная страта(1 сакавіка 1881 г.)» «Ігнату Грынявіцкаму, які 
сваім выбухам адпомсціў Аляксандру II за 1863 год [5, с. 281].

Таким образом, ППИ В. Короткевича характеризуется наличием апелляций к различ-
ным прецедентным феноменам, претерпевающим, как правило, авторскую трансформа-
цию и используемым в качестве образных средств и способов усиления стилистических 
приемов.

Характерной чертой функционирования прецедентных феноменов в идиостиле писа-
теля является то, что источники интертекстуальных включений в своём большинстве так 
или иначе связаны с национальными специфическими чертами белорусской культуры и 
истории. 

Изучение следов присутствия наиболее значительных текстов прошлого в произ-
ведениях современных авторов содействует выявлению закономерностей трансляции 
культуры от поколения к поколению, от одного народа к другому. Интертекстуальность 
свойственна не только каждому тексту, но и обусловлена его основными функциями: 
воздействовать на человека и окультуривать его. Чем больше текстов читатель осмысли-
вает, тем больше он себя окультуривает (термин Г. И. Богина), однако только значительно 
окультуренный человек (который обладает концептуальной системой знаний, воображе-
нием, эрудицией) способен воспринять и осмыслить прочитанное. Потому современные 
лингвисты считают интертекстуальность одной из доминант культуры, где есть место 
взаимодействию текстов, выявление сокрытых, неэксплицированных смыслов, в том 
числе культурно маркируемых. 
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Білорусь

ПРОЗО-ПОЕТИЧНИЙ ІДІОСТИЛЬ В. КОРОТКЕВИЧА 
ЯК ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ

У статті аналізується поняття «ідіостиль» з позицій інтертекстознавства і 
лінгвокультурології. Сукупність текстів одного автора, що визначається як ідіостиль, 
розглядається як «внутрішня інтертекстуальність», по відношенню до якої «зовнішня 
інтертекстуальність» - взаємодія текстів даного автора з текстами інших авторів. 
Як внутрішня, так і зовнішня інтертекстуальність, може служити засобом реалізації 
міжкультурної взаємодії в тексті художнього твору. Специфічно це проявляється в 
поліжанровому (прозо-поетичному) ідіостилі. У роботі з цієї точки зору аналізується 
ідіостиль одного з найбільших білоруських літераторів ХХ століття Володимира 
Короткевича.

Ключові слова: ідіостиль, інтертекст, внутрішня інтертекстуальність, зовнішня 
інтертекстуальність.

V. KOROTKEVICH’S PROZO-POETIC IDIOSTYLE 
AS AN OBJECT OF STUDY

The article analyzes the concept of “idiostyle” from the standpoint of intertextology and 
cultural linguistics. The report is devoted the further working out of concept «individual style» 
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from the point of view of the intertext study and linguistic-cultural science. Set of texts of the 
one author, defi ned as an individual style, is considered as «internal intertextuality» in relation 
to which interaction of texts of the given author with texts of other authors is «external inter-
textuality». Both internal, and external intertextuality can serve as an implementer of intercul-
tural interaction in the text of a work of art. It is specifi cally shown in polygenre (proze-poetic) 
individual styles. In work from the given point of view it is analyzed the individual style one of 
the largest Belarus writers of the XX-th century Vladimir Korotkevich.

Key words: individual style, intertext, internal intertextuality, external intertextuality.
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Синица С.В., доц. 
Даляньский университет иностранных языков, Далянь, Китай
Лу Су, зам. директора Института русского языка,
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ПРОСТРАНСТВО ПОВСЕДНЕВНОСТИ В РОМАНЕ ДЕНИСА ГУЦКО «БЕЗ 
ПУТИ-СЛЕДА»1

Статья посвящена исследованию проблемы множественности пространств по-
вседневности, их структуры и конфликтного взаимодействия в художественном произ-
ведении. На примере романа Дениса Гуцко «Без пути-следа» анализируются особенно-
сти взаимодействия множественных физических и социальных пространств повседнев-
ностей в рамках одной индивидуальности, выявляется антиномичный характер этих 
повседневностей, рассматривается проблема изменения пространств повседневности 
в аспекте взаимообратного перехода «повседневности/неповседневности», исходя из 
основных характеристик повседневности в художественном произведении.

Ключевые слова: повседневность, физическое и социальное пространство повсед-
невности, Денис Гуцко.

В настоящее время в мировой литературе снова все больше и больше внимания уде-
ляется обычному человеку и его обычной жизни. Как точно об этом сказал М. де Серто, 
«ничем не примечательный герой, распространенный персонаж, прохожий, каких леги-
он», сегодня «в письменных репрезентациях … получает все больше места» [11, с. 61].

Повседневная жизнь снова начинает интересовать писателей, главным образом в свя-
зи со значительными, зачастую тектоническими сдвигами в обществе, происходящими в 
последние десятилетия. Современная русская литература также не остается в стороне от 
мирового тренда. Многие исследователи отмечают, что «в самые бурные 90-е и не менее 
бурные нулевые, наполненные переделом мира, … повседневность стала привычным 

1 Данная статья выполнена в рамках проекта 2018 XJYB14 «Исследование поэтики повседнев-
ности в русской прозе нового времени» при поддержке Научно-исследовательского фонда Далянь-
ского университета иностранных языков.
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плацдармом для показа современного человека» [8]. При этом в качестве естественного 
следствия принципиальных социальных изменений особо нужно отметить такую харак-
терную черту современной повседневной сферы, как нестабильность, вызванную изме-
нением старых или созданием новых форм и структур обыденности [9, с. 159].

В таком контексте роман Дениса Гуцко «Без пути-следа» можно рассматривать как 
яркий и довольно отчетливый слепок бытия постсоветского общества в России. Явная 
автобиографичная основа произведения Д. Гуцко не мешает его художественной кон-
цепции, зачастую лишь добавляя естественных красок в ткань художественного произ-
ведения.

Сюжет романа разворачивается вокруг мытарств главного героя, русского уроженца 
Грузии, в попытках получения российского гражданства после распада СССР, а также в 
попытках вжиться в новую реальность, вырастающую на обломках бывшей советской 
империи. Герой романа Митя Вакула пытается переосмыслить свою собственную иден-
тичность в новой для него реальности и таким образом выстроить свою новую повсед-
невность, реализуя ее в физическом и социальном пространствах своего бытия. Иначе 
говоря, герой изобретает для себя изначально намеченный лишь весьма приблизительно 
порядок, создает «свой мир» [3, с. 42].

Цель данной публикации – определить характер различных пространств повседнев-
ности главного героя романа Д. Гуцко «Без пути-следа» и динамику их взаимодействия. 
Подобные цели анализа повседневности в литературных произведениях ставят перед со-
бой многие исследователи. В частности Т.Г. Струкова в своем исследовании одним из 
аспектов изучения повседневности называет возможное существование в произведении 
конфликта разных повседневностей и определение характера этой коллизии [13, с. 81].

При анализе пространства повседневности в романе необходимо определить, что 
является повседневностью. Современные исследования, как справедливо отмечает 
Т.Г. Струкова, часто концентрируются на «теоретическом осознании повседневности как 
сложного эстетического феномена, зачастую концентрируется на исследовании быто-
вых, этнографических, региональных деталей, особенностей моды, одежды, интерьера и 
т. д.» [13, с. 77]. Такое видение повседневности для нас не является достаточно полным. 
На наш взгляд, мир повседневности может быть определен скорее как пространство, на-
полненное фактами, вещами, практиками и пр., не вызывающими сомнения, проверен-
ными опытом (социальным и индивидуальным) [6, с. 15].

Но и такое определение повседневности нам представляется несколько статичным и 
внешним по отношению к человеку как отдельной личности. Для изучения художествен-
ного произведения, вслед за Т.Г. Струковой, мы предлагаем развить и уточнить обоб-
щающий подход к повседневности, рассматривая повседневность как «реализованную 
эмпирическим автором целостную систему культурных кодов и практик, в которой пред-
ставлена вся полнота бытия/поведения человека. В этой системе производятся значения, 
создаются и преобразуются объекты, с ней индивидуум соотносит свое восприятие мира 
и переживания» [13, с. 78].

Как в первом, так и во втором случае мы видим, что в пространство повседневности 
необходимо включены как физические, материальные, так и социальные, нематериаль-
ные «структуры повседневности» [2]. 
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Принимая такое комплексное видение повседневности за основу, в части простран-
ства повседневности, мы придерживаемся культурологического подхода В.М. Капкан, 
которая различает физическое и социальное пространство повседневности [7, с. 27]. Со 
своей стороны, М. де Серто в этой связи упоминал существующую в обществе «сеть, об-
разуемую местами и отношениями» [11, с. 42]. Таким образом, следует различать физи-
ческие и социальные пространства повседневности, каждое из которых соответственно 
складывается из более конкретных материальных объектов и явлений, с одной стороны, 
а также устоявшихся общественных связей и практик – с другой стороны.

Важность рассмотрения пространственной стороны повседневности обуславливает-
ся, в частности, еще и тем, что «пространственные практики на самом деле скрытым 
образом подготавливают условия, определяющие социальную жизнь» [11, с. 192].

При анализе пространства повседневности главного героя в романе Д. Гуцко осо-
бенное внимание мы обращали на различные определяющие характеристики повседнев-
ности. Во-первых, для нас было важно, что «повседневное – это привычное, упорядо-
ченное, близкое. В противоположность повседневному неповседневное существует как 
непривычное, вне обычного порядка находящееся, далекое» [3, с. 42]. Повседневность 
задает четкие рамки и границы, используя универсальный механизм дифференциации 
(мы – они, свое – чужое, здесь – там), где «мы», «свое», «здесь» – это понятное, сораз-
мерное, доступное, а значит, безопасное, в то время как «они», «чужое», «там» – непо-
нятное, внушающее чувство страха и неуверенности и как следствие – отторгаемое [6, 
с. 17]. 

Кроме того, для нашего анализа важно внимание к индивидуализации пространства 
повседневности, которую нельзя переложить на кого-либо еще. «В противном случае 
это будет другая жизнь, а человек мгновенно теряет то, что присуще только ему (при-
вычки, навыки, эмоции, жизненный ритм, привязанности и т.д.), по сути, он утрачивает 
индивидуальность. Повседневность можно только проживать, и, самое главное, она про-
живается индивидуально» [12, с. 9]. Таким образом, можно сказать, что повседневность, 
проживаемая индивидуально, может быть разной в разных сферах человеческого бытия. 
Она дробится на множество повседневностей, на «структуры повседневности» [2] кото-
рые, будучи необходимо едиными и объективно значимыми для всех членов сообщества, 
сосуществуют и взаимодействуют друг с другом в рамках бытия каждого отдельного 
человека: «в любой более-менее устойчивой сфере опыта есть своя повседневность» [10, 
с. 55].

Развивая вышеприведенный тезис Т.А. Зайцевой [6, с. 17] с учетом одновременного 
существования множественности пространств повседневности в рамках бытия одного 
индивида, можно сказать, что подобный механизм дифференциации действует и на уров-
не одной личности, в пределах ее динамически изменяющихся множественных личных 
пространств повседневности.

Такое видение природы повседневности приводит нас к необходимости рассматри-
вать множественность пространств повседневности как с точки зрения структуры по-
вседневности, так и с точки зрения динамики пространств повседневности (оповседнев-
нивание/преодоление повседневности) в рамках одного и того же индивида.

Так, например, для постмодернизма повседневность – это комфортное укрытие от 
изменчивого мира, тогда как для Д. Гуцко повседневность – это сам изменчивый мир. 
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Автор показывает нам постоянное оповседневнивание непривычного и изменяющегося 
бытия, «присваивание» его героем романа. 

Одновременно одним из основных свойств повседневности является ее бессозна-
тельность, нерефлексивность, индивидуальная неосмысляемость самим человеком. 
«Можно сказать, что консолидированное бессознательное, принимая форму верований, 
помещает реальность внутрь повторяющихся схем, по которым человек действует изо 
дня в день» [12, с. 10]. При этом «объективные структуры предстают, прежде всего, в 
форме субъективного восприятия агентами своей собственной деятельности, поскольку 
она вплетается в эти структуры» [10, с. 53]. 

Кроме этого, повседневность исторична, в ней явственно проявляется идеология 
эпохи во всех ипостасях [13, с. 78]. В этом смысле интересно наблюдать пространство 
повседневности в условиях трансформации общественной жизни. Как верно замети-
ла Л.Е. Леухина, обыденность, находящуюся в условиях модификаций, характеризует 
состояние нестабильности [9, с. 156]. При этом по мере модернизации, читай – транс-
формации общественной жизни, «социальный порядок перестает быть само собой раз-
умеющимся, а индивидуальная и коллективная жизнь становятся все более и более не-
определенными» [1, с. 131].

В свою очередь нестабильность обнаруживает повседневность как таковую, физи-
ческое и социальное пространство повседневности начинает осознаваться только тогда, 
когда оно нарушается.

Можно предположить, что, являясь продуктом индивидуального проживания, по-
вседневность может индивидуально «преодолеваться» самим человеком в процессе пе-
реживания (осмысления) и превращаться для него в собственную противоположность, в 
неповседневность, теряя в глазах этого человека свои качества повторяемости и бессоз-
нательности. Мы считаем, что такая трансформация происходит, когда человек начинает 
рефлексировать свою повседневность, смотреть «чужими глазами» на что-то привыч-
ное для него до этого момента, воспринимает это привычное как что-то странное, опять 
необычное, более не привычное для него лично. На наш взгляд, такая повседневность 
перестаёт быть таковой для этого человека и переходит в категорию неповседневного, 
«далёкого» (Б. Вальденфельс).

Такая индивидуальная «смена оптики», трансформация повседневности в неповсед-
невность происходит при существенном изменении обстоятельств, условий и правил 
бытия, в котором существует данный человек. Как писал Б. Вальденфельс, «важным 
признаком неповседневного является необычность, которая встречается в момент воз-
никновения или при опасности разрушения существующего порядка» [3, с. 42].

Можно предположить, что такая трансформация является обратимой и может осу-
ществляться в обратную сторону, «оповседневниваясь», легализуясь в пределах индиви-
дуального бытия. В этом случае человек «присваивает» (М. де Серто) «иную» повсед-
невность, делает её своей. В этом проявляется охранительное качество повседневности, 
«присвоенная» повседневность становится «своеобразным якорем стабильности в не-
устойчивую эпоху» [12, с. 16], правилами, – заметим, не важно, хорошими или плохи-
ми, правильными или неправильными, – но «удерживающими мир в стабильности» [2, 
с. 38].
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«Пространство – это место, которое используется в практике. Так улица, геометри-
чески определенная городской планировкой, трансформируется пешеходами в простран-
ство» [11, с. 219]. Мы считаем, что данный тезис в равной мере относится и к соци-
альному пространству повседневности. В пространстве человек «присваивает» места 
(физические и социальные), ежедневно делает их частью своего личного пространства 
повседневности.

«Большинство людей воспринимает пространство не только глазами, но и всеми 
остальными органами чувств. Начиная с самого детства, человек усваивает значение 
пространственных сигналов и в рамках собственной культуры может их безошибочно 
узнавать» [4, с. 196-197].

Такие пространственные сигналы, как правило, не мыслятся в силу своей усвоен-
ной повторяемости и «близкости» и составляют личное пространство повседневности 
человека.

В случае же когда места начинают восприниматься (использоваться) человеком как 
«далёкие», необычные, происходит преодоление их повседневности. Такое простран-
ство как бы выпадает из личной повседневности человека, становится не-повседневным, 
можно сказать, что оно возвращается в состояние места, простого порядка (каким бы 
он ни был), в соответствии с которым элементы распределяются в плане отношений со-
существования [11, с. 218]. Теперь это «фрагментарные и «свернутые» истории, это про-
шлое, которое утаивается от чтения другого, это накопленные времена, которые могут 
быть развернуты, … наконец, это символизации, закапсулированные в боль или удоволь-
ствие тела» [11, с. 208-209].

Можно сказать, что в романе Д. Гуцко «вчерашнее» пространство повседневности 
главного героя, перестающее быть повседневностью, – это «своеобразная форма но-
стальгии по «добрым старым временам», когда отношения людей носили интенсивно-
личностный характер» [10, с. 55].

Уже само название романа Д. Гуцко «Без пути-следа» отсылает нас к заранее предо-
пределенному пространственному восприятию текста, предполагает размытость про-
странственных характеристик, их пластичность, предрасположенность к изменениям.

В романе Д. Гуцко просматривается конфликт повседневности «вчера» («там») и по-
вседневности «сегодня» («здесь, тут») главного героя как в физических, так и в социаль-
ных пространствах.

В физическом пространстве повседневности герой вначале никак не может отпу-
стить от себя воспоминания о родной семейной тбилисской квартире, «первом и послед-
нем настоящем доме» [5, с. 56], и полностью воспринять неустроенность теперешних 
ростовских комнат и «съёмных квартир» [5, с. 348].

Влиться же в социальное пространство повседневности «здесь, тут», в нарождающи-
еся новые отношения между людьми, характеризующиеся, в первую очередь, «волчьей 
наукой огрызаться» герою мешает его прежнее социальное пространство повседневно-
сти, которое «спряталось где-то в стопках прочитанных книг, … вписалось в память 
вместе с тихими бабушкиными рассказами» [5, с. 319].

С течением времени новая повседневность в романе заслоняет собой и разрушает 
старые пространства повседневности героя. Это происходит под влиянием рефлексии 
самого главного героя, из-за чего, с одной стороны, воспоминания о родном доме, дворе, 
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городе, о взаимоотношениях между людьми и правилах поведения «там и тогда» пере-
ходят в разряд нефункциональных, ненужных в новых условиях «здесь и сейчас», а с 
другой стороны, физические и социальные пространства тбилисской повседневности 
перестают быть для главного героя повседневностью, перестают быть чем-то повторяе-
мым бессознательно, застывают и становятся чем-то «неповседневным» и «необычным» 
(Б. Вальденфельс):

«Дома такого не бывает, - привычно подумал Митя. И вдруг почувствовал злость 
на самого себя. Д о-м а! Теперь, стало быть, когда ты приехал сюда, твой дом – там?!» 
[5, с. 25].

Проблема самоидентификации в романе (болезненная интеграция в постсоветское 
российское общество русскоговорящего, родившегося в Грузии и впитавшего местную 
культуру и традиции) тесно связана с конфликтом пространств повседневностей главно-
го героя произведения.

«Действие социальной памяти человеческих сообществ дано нам в виде усвоенных 
всеми структур повседневности, являющихся обязательным элементом коллективной са-
моидентификации, обнаруживающей себя в представлениях о справедливости (в проти-
вовес «законности»), в представлениях о правде (в противовес об объективной истине), в 
представлениях о том, «как принято» делать то или иное. Принадлежность к сообществу 
определяется тем, в какой мере индивид усвоил традиционные уклады жизни» [10, с. 56].

Так и в романе Митя постепенно оповседневнивает для себя непривычное, необыч-
ное для него социальное пространство «здесь, тут», окружающие его отношения посте-
пенно становятся органической (читай - бессознательной) частью его жизни: «То, что 
когда-то мелькало как журнальные картинки, как кино, вдруг оказывалось внутри» [5, 
с. 321].

Оттуда же и непривычная рефлексия, осознание, осмысление прежнего пространства 
повседневности: «Он вздохнул, подумав о том, что не имеет власти над этим наважде-
нием, так и будет перемалывать: а там – вот так, а здесь – вот эдак, а у них – вот что, 
а у нас – совсем другое. По кругу, по кругу. А почему у них так, если у нас по-другому?» 
[5, с. 26].

Прежняя повседневность перестаёт быть таковой, ведь одним из основных свойств 
повседневности является её нерефлексивность, бессознательность [11, с. 158], не тре-
бующие дополнительных осмыслений. Напротив, новые жизненные условия «оповсед-
невниваются» главным героем, становятся рутинными и встраиваются в цепочку при-
вычного физического и социального пространства героя: «Самое трудное в природе 
задание – стать местным. Похоже, у него начинало получаться» [5, с. 103]; «Тонкая 
смесь иронии и симпатии в глазах господина Бану тешила Митю: ура! Он больше не 
лох! Он эволюционирует. От этого охотника за лохом он ускользнул невредимым» [5, 
с. 357]; «И паспорт – а соответственно, и гражданство … превратились в какую-то 
само собой разумеющуюся рутину. Хлопотную, но необходимую» [5, с. 349]; «Казалось, 
он перестал злиться на всех сразу, даже на шалых законотворцев, и на взяточников в 
кабинетах ПВС он тоже перестал злиться и смотрел на них как смотрел бы в окно на 
разгулявшуюся стихию: неприятно, а идти надо» [5, с. 357].

В заключение можно сделать вывод, что в романе Д. Гуцко «Без пути-следа» фи-
зическое и социальное пространство, по-разному представленное в различных 
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повседневностях главного героя, проявляет таким образом антиномичный характер этих 
повседневностей. Столкновение различных пространств повседневности приводит к кон-
фликту в рамках одной личности и, в конечном счёте, к фактическому размыванию пре-
дыдущей повседневности героя, её постепенному исчезновению именно как повседнев-
ности для героя романа. Повседневность перестаёт восприниматься героем как повсед-
невность. Пространства прошлой повседневности, посредством усиленной рефлексии 
самого героя, постепенно переходят в его сознании в категорию «не-повседневности», 
необычности, «далёкости», в то время как новое необычное физическое и социальное 
пространство «сейчас и сегодня» постепенно отмежевывается от рефлексии, переходя в 
рутинное устоявшееся русло привычек и ритуалов, ускользая от каждодневного осмыс-
ления и все больше и больше оповседневниваясь. В романе Д. Гуцко через разрешение 
конфликта повседневностей главного героя воплощена бурная, зачастую парадоксальная 
реальность бытия обычного человека в переходный период на территории постсоветско-
го пространства.
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ПРОСТІР ПОВСЯКДЕННОСТІ В РОМАНІ ДЕНИСА ГУЦКО 
«БЕЗ ПУТІ-СЛІДУ»

Стаття присвячена дослідженню проблеми множинності просторів 
повсякденності, їх структури і конфліктної взаємодії в художньому творі. На прикладі 
роману Дениса Гуцко «Без путі-сліду» аналізуються особливості взаємодії множин-
них фізичних і соціальних просторів повсякденності в рамках однієї індивідуальності, 
виявляється антіномічний характер цих повсякденностей, розглядається проблема 
зміни просторів повсякденності в аспекті взаємозворотнього переходу «повсякденності/
неповсякденності», виходячи з основних характеристик повсякденності в художньому 
творі.
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EVERYDAY LIFE SPACE IN DENIS GUTSKO’S NOVEL 
«WITHOUT A PATH-TRACK»

The article is devoted to the study of the problem of the multiplicity of everyday life spaces, 
their structure and confl ict interaction in a literature. On the example of Denis Gutsko’s novel 
“Without a path-track”, the features of the interaction of multiple physical and social everyday 
life spaces within the framework of one individuality are analyzed, the antinomic nature of 
these everyday lifes is revealed, the problem of changing the everyday life spaces in the aspect 
of the reciprocal transition of “everyday life/non-everyday life” is examined on the basis of the 
main characteristics of everyday life in a literature.
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УСАМІТНЕННЯ В ЯПОНСЬКІЙ ЖІНОЧІЙ ПРОЗІ ДОБИ ХЕЙАН: 
«ЩОДЕННИК ЕФЕМЕРНОГО ЖИТТЯ» МІЧІЦУНА-НО ХАХА

У статті розглянуто зображення теми тимчасового та постійного усамітнен-
ня в жіночій прозі середини доби Хейан, а саме – у «Щоденнику ефемерного життя» 
Мічіцуна-но хаха. Проаналізовано погляди авторки на власне та чуже усамітнення, а 
також схвальні та несхвальні реакції інших героїв «Щоденника». Виявлено розбіжності 
в полюсі оцінки усамітнення залежно від його суб’єкта (чуже—власне), а також три-
валості (тимчасове—постійне). 

Ключові слова: доба Хейан, буддизм, усамітнення, постриг, самітницька літерату-
ра, щоденники ніккі.

Поширення буддизму в Японії у VI ст. н.е., а також змішування його ідей із власне 
японською релігією шінто та ідеями даосизму, що проникли з континенту раніше, при-
звело до формування в Японії особливої синкретичної системи вірувань, у якій важливу 
роль відігравала практика тимчасового чи перманентного усамітнення. 

В добу Хейан (794–1185 рр.), що відзначалася розквітом імператорського двору й па-
нуванням класу аристократів, сформувався звичай не лише постригатися в буддистські 
ченці наприкінці життя, але й тимчасово усамітнюватися у храмах на декілька днів чи 
місяців протягом всього життя через ті чи інші причини: очищення від духовного за-
бруднення (наприклад, після пологів чи смерті в домі), періодичне ритуальне очищення 
й піст, особисті образи чи політичний демарш тощо.

Із підвищенням роду Тайра, а згодом Мінамото, влада та пишність імператорського 
двору поступово занепадала, аристократія вже не користувалась таким впливом, і кінець 
доби Хейан був позначений розбратом і конфліктами, які врешті дозволили вивищитися 
класу воїнів-самураїв. Різкі зміни звичного укладу життя сприяли поширенню ідеї не-
тривкості й плинності всього сущого (муджьо, яп. ), а також віри в настання ери 
занепаду буддистського закону (маппо, яп. ), що несе з собою різні катаклізми [4, с. 
71]. В таких умовах звичай тимчасово усамітнюватися або постригатися в ченці через 
несприятливі умови життя набув ще більшого поширення.

Проте якщо вищезазначені причини потягу до самітництва є спільними для чолові-
ків і жінок, принаймні аристократичних кіл, то цікаво було б розглянути, чи існують і 
гендерні особливості у практиці тимчасового та повного усамітнення. Адже становище 
чоловіків і жінок у японському суспільстві тих часів суттєво відрізнялося, і жінка часто 
повністю залежала від чоловіків у своєму житті у фінансових та інших питаннях. Так, 
хоча жінка доби Хейан мала право успадковувати нерухомість, вона часто була позбав-
лена можливості заробляти й накопичувати фінанси, які б дозволили підтримувати цю 
нерухомість у придатному для життя стані, адже практично усі оплачувані посади були 
доступні лише чоловікам [7, с. 65-66]. Крім того, вже за доби Хейан був розповсюджений 
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так званий принцип «трьох послухів», який приписував жінці покору спочатку батькові, 
потім чоловікові, а зрештою синові, які мали натомість піклуватися про неї [5]. Логічно 
припустити, що несамостійне становище жінок і вузькі рамки етикету й життя загалом, 
в яких вони перебували, могли викликати бажання звільнитися шляхом піти від світу, 
який так обмежував їх.

Серед творів про самітництво і власне самітницької літератури інджя бунґаку (яп. 
; тж. інтон бунґаку та соан бунґаку ) в основному відомі чоло-

вічі імена, найчастіше – Сайґьо, Камо-но Чьомей, Кенко-хоші [8]. Серед жіночих імен 
подекуди називають принцесу-поетесу Шікіші-найшінно [9], яка жила в усамітненні, і 
Ніджьо [4], яка описала свої подорожі після постригу, наслідуючи Сайґьо (хоча «Непро-
хану повість» останньої все ж не зараховують до власне інджя бунґаку). Проте це не зна-
чить, що інші авторки японського середньовіччя не приділяли увагу цій тематиці. І хоч 
для більшості вона не була центральною, та все ж посідала більш чи менш важливе місце 
у багатьох жіночих щоденниках доби Хейан, а також у інших творах того часу.

 «Щоденник ефемерного життя» (Каґеро-ніккі) Мічіцуна-но хаха (матері Мічіцуни; 
справжнє ім’я невідоме) є першим відомим жіночим щоденником доби Хейан, і тема 
усамітнення (особливо тимчасового, але також і постійного) посідає в ньому значне міс-
це, хоч і не є центральною для сюжету. З усіх жіночих щоденників доби Хейан цю тему 
розкрито в ньому чи не найбільш докладно. До того ж, оскільки це один із перших творів 
жанру, написаний близько 974 р., він може дати гарне уявлення про ідеї, пов’язані в япон-
ському суспільстві із жіночим усамітненням саме у розквіт доби Хейан. 

 
 «Щоденник ефемерного життя» вела дружина впливового чиновника, пізніше 

Центрального міністра Фуджівара-но Канеіе. Вона сама належала до роду Фуджівара, 
проте до біднішої його гілки. Центральною темою щоденника є відносини авторки з 
непостійним і зрадливим чоловіком та душевні страждання, завдані його ставленням.

За доби Хейан серед аристократії була поширена система багатоженства, за якої чо-
ловік мав головну дружину, що жила в садибі чоловіка, та декілька інших дружин, яких 
він лише навідував у їхніх оселях і до яких часто присилав лагодити свій одяг тощо. Цих 
дружин він міг забезпечувати матеріально, особливо якщо в них не було інших близьких 
родичів-чоловіків, але, якщо його інтерес згасав, особливо за відсутності дітей, він міг і 
забути про таку дружину, і тоді вона могла вести доволі злиденне й упосліджене існуван-
ня, виходом з якого часто ставав постриг.

За довгий період (21 рік), описаний у «Щоденнику», мати Мічіцуна здійснює не одну 
подорож до далеких гірських храмів, де зачиняється на кілька днів або місяців. В осно-
вному ці подорожі супроводжують слуги, а часто також малолітній син героїні. З огляду 
на це, назвати таку практику повним усамітненням важко, проте з огляду на тодішні 
звичаї, це було максимальним наближенням до нього, і в багатьох сценах авторка зма-
льовує ситуацію так, ніби вона в усамітненні зовсім одна, і лише з інших епізодів можна 
здогадатися, що в тому ж храмі був іще хтось із її почту. 

Усамітнення для Мічіцуна-но хаха – це й спроба очистити душу від мирської «сквер-
ни», і повернути собі душевний спокій. В. Горегляд вважає, що мета паломницьких подо-
рожей у «Щоденнику» – відволікти героїню від тяжких переживань, а також зняти нерво-
ву напругу через спостереження природи [1, с. 267; 1, с. 274]. Під час свого найдовшого 
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періоду усамітнення, викликаного глибокою образою на чоловіка і втомою від постійних 
переживань, героїня на кілька місяців зачинилася в гірському храмі разом із маленьким 
сином і якийсь час їла, за її словами, лише соснові голки, хоча син її важко витримував 
таку дієту [2, с. 194]. 

Життя в гірському храмі викликало в авторки неоднозначні почуття. В одному епі-
зоді вона описувала спокій, який їй принесло усамітнення: «Я сама, а не хтось інший, 
призначила собі затворництво, і тому, незважаючи на те, що мене тут не відвідували, не 
сумувала на самоті, навіть у снах; і відчувала себе дуже невимушено» [2, с. 194]. В іншо-
му – сама дивувалася своєму вчинку: «Колись я й уві сні не думала про себе, що стану 
такою, як зараз. Я чула, що так справляються з душевною тугою…» [2, с. 196]. А коли їй 
щось нагадувало про причини її усамітнення, не могла стримати сліз: «Я було вирішила, 
що за мене ніхто мої вчинки не визначав, тому я не заплачу – але стриматись не могла» 
[2, с. 197]. Записи в щоденнику в цей період загалом вказують, що авторці не вдалося 
позбутися поганих думок та емоцій обраним шляхом.

Водночас, хоча в тимчасовому усамітненні Мічіцуна-но хаха все ж сподівалася зна-
йти звільнення від страждань (хоча й помічала, що це не так просто на практиці), зовсім 
по-іншому вона сприймала постриг у черниці, тобто постійне усамітнення. Так, вона 
зверталася до сина: «Я було подумала, що мені краще відразу померти. Але як це по-
значиться на тобі? Або вчинити, як про мене пліткують у світі – стати черницею? Аніж 
зовсім зникнути зі світу, краще вже так вчинити» [2, с. 195-196]. Тут постриг – не шлях 
до заспокоєння, а усього лише трохи краща альтернатива до самогубства.

У щоденнику наводяться й думки інших людей про відлюдництво, в основному – 
про тривале усамітнення героїні. Більшість родичів, а також чоловік і деякі знайомі до-
коряють їй і вмовляють повернутися. Сестра, навідуючи героїню, каже їй: «…коли ми 
приїхали сюди, в гори, були вражені побаченим. Як ти можеш так жити?» – після чого 
плаче навзрид [2, с. 197]. І чоловік героїні, а пізніше послані ним слуги, вмовляють її 
повернутися. Вони переконані, що живеться їй у горах дуже погано, і ніхто так не може 
жити весь час. Крім того, вони навіть зазначають, що краще б вона зовсім стала черни-
цею, аніж просто жила у храмі стільки часу [2, с. 199]. Примітним є її запис про один із 
таких візитів: «Залишившись наодинці з собою, я подумала, що усі вони однакові – при-
їжджають сюди, засмучуються, а за більше ніхто й не питає» [2, с. 209]. 

Цікавим є й ставлення чоловіка матері Мічіцуни на її довге усамітнення. Хоча він 
нехтує нею в миру, проте до довгого усамітнення дружини ставиться украй негативно. 
Спочатку він приїжджає до храму сам і умовляє її повернутися, проте вона не погоджу-
ється, і він їде геть. Пізніше він присилає до неї слуг, щоб ті умовили її, а також шле їй 
листи та підмовляє інших людей до того ж. Так, одна знайома героїні зі столиці пише 
їй: «Якщо Ви й цього разу відмовитесь приїхати з [чоловіком], тоді люди подумають, 
що всередині Вас не лишилось нічого мирського. Знову пан за Вами навряд приїде. А 
якщо все ж Ви після того, що сталося, наважитеся приїхати до міста самі, люди можуть 
посміятися з Вас» [2, с. 210]. Героїня, проте, пише, що ці слова не переконали її, хоча й 
викликали сумніви й хвилювання.

Коли ж чоловік знову приїжджає до неї з наміром забрати додому й застає за читан-
ням сутр, його реакція може видатись навіть надмірною: 



398

 «Побачивши пахощі, які я запалювала, чотки, котрі перебирала, і сутри, що лежали 
відкриті, він вигукнув: 

– Який жах! Я навіть не думав, що все зайшло так далеко. Здається, ти дійсно дійшла 
до крайнощів» [2, с. 211-212].

Коли ж Мічіцуна-но хаха повернулася до міста, до неї причепилося прізвисько Ама-
ґаеру, що одночасно можна перекласти як «черниця повернулася», так і «дощова жаба». 
Втім, не можна стверджувати, наскільки образливим могло бути таке прізвисько для жін-
ки, адже в ті часи жаба була прийнятним поетичним символом і «сезонним словом» (кіґо, 

) для літа, і в одному з віршів до чоловіка героїня сама себе так називає (невідомо, 
з якою долею іронії).

Водночас у тексті згадується кілька людей, які захоплюються вчинком героїні. Так, 
один з її слуг написав про неї до колеги: «Я завжди вважав пані чудовою, (…) але мій 
захват нею посилився з того часу, як ви усі поїхали. Тому можу собі уявити вашу при-
хильність до неї та вашу тугу, яку ви, мабуть, відчуваєте». Він також додав вірш-танка: 
«Полишивши мирське, / Ти не знаєш скорботи, / Лише у мандрах / Тебе все довше / Тягне 
гірськими стежками…» [2, с. 203]. Іншого разу родичка запитала героїню: «З якої при-
чини ти зачинилася тут? Якщо особливої причини нема, це недобре» [2, с. 205]. Проте, 
вислухавши всю її історію, впевнилася в правильності її вчинку. На думку цієї жінки, не-
щасне кохання є серйозною підставою для бажання усамітнитися подалі від світу: «Були 
б твої зв’язки із чоловіком / Такими, як у інших, / Не потягло б тебе / В гори, / Вкриті 
густо травою» [2, с. 206]. Проте нерозуміння до героїні в суспільстві усе ж очевидно 
переважає.

Зрештою, чоловік і батько героїні змусили її повернутись до міста, і вона мовчки 
скорилася: «підступали сльози, але я лише молилася мовчки, і коли подали екіпаж, я ще 
довго не від’їжджала» [2, с. 212]. Коли ж і після усього пережитого чоловік продовжив 
нехтувати нею, мати Мічіцуна записала в щоденнику: «Ну от, знову, – подумала я, – це 
нестерпно. Це неможливо описати словами. Якби я змогла залишитися в гірському хра-
мі, я б не страждала знов від такого ставлення» [2, с. 216]. Тобто усамітнення лишилося 
її уяві можливістю уникнути сорому й образи власної гідності, незважаючи на попереднє 
розчарування. У той же час, вона визнавала, що усамітнення не позбавляє її складних 
почуттів і не рятує від смутку: «Я думала, що буду жити в горах, поки не побачу осінні 
картини, але й тут найшла на мене туга: серед неба теж бувають сліди хмар» [2, с. 217].

У статті «Отношение к буддизму в японском обществе эпохи Хэйан» П. Цапенко ви-
словлює думку, що мати Мічіцуни «думає радше про те, яке враження вона може справи-
ти своїм відходом у черниці або довгим відлюдництвом, ніж про молитви й релігійну ас-
кезу» [3], тобто використовує усамітнення як соціальну маніпуляцію. Вона підтверджує 
це цитатою: «Незабаром я подумала, що позбулася нечистоти, яка була в мені. Слід було 
повертатися додому, однак у столиці за цей час поширилася чутка, ніби я змінила вигляд 
і прийняла постриг. Я подумала, що повертатися якось недобре, і оселилася в будинку на 
деякому віддаленні від храму» [2, с. 193]. 

Е. Л. Сарра ж у розвідці про Мічіцуна-но хаха пише, що її усамітнення в гірському 
храмі є виявом протесту, проте її відносини з батьком, чоловіком і сином – «три типи 
відносин, що визначають життя жінки згідно з конфуціанськими соціальними ідеями» – 
ніби стискають її зусібіч і вирішують за неї подальший плин подій. Дослідниця відмічає 
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майстерну передачу авторкою власного безсилля керувати власною долею, і зазначає, 
що дії цих трьох чоловіків виставляють усі роздуми героїні про власний статус дружини 
впливового чоловіка та про чернецтво «цілковито – навіть сміховинно – марними» [6, 
с. 65]. Дослідниця також розмірковує, базуючись на метафорах у поезії Мічіцуна-но 
хаха, чи не була безпорадність героїні наслідком створеною нею власноруч ролі жертви, 
згідно з чиїм сценарієм просто діють її батько та чоловік, приймаючи за неї рішення, які 
вона сама не в змозі прийняти, заплутавшись у своїх прагненнях одночасно до самоти і 
до важливих для неї людей [6, с. 66]. Наприкінці Е. Л. Сарра відмічає, що авторка про-
тестує у своєму щоденнику не стільки проти системи хейанських шлюбів у цілому, скіль-
ки проти свого особистого невигідного становища всередині цієї системи, і що її увага 
направлена не стільки вшир (на загальне соціальне тло), скільки вглиб (на себе саму). 
Незважаючи на це, Мічіцуна-но хаха була першою, хто заговорив про таке становище 
жінки та його наслідки для особистості [6, с. 68-69].

Водночас із усамітненням самої Мічіцуна-но хаха, авторка згадує й інших людей, які 
перебували на самоті або думали про постриг, та свою реакцію на це. Цікаво, що, на від-
міну від доволі заплутаних почуттів, пов’язаних із власним усамітненням, самітництво 
інших людей героїня сприймає не надто позитивно. Інформація про чиєсь затворництво 
викликає в неї сум і співчуття. Так, долю своєї колишньої суперниці вона коментує з жа-
лем: «І в такому невимовно тоскному місці вона перебуває увесь свій час. Пам’ятаючи 
про власну нещасливу долю, я, про що б не доводилось говорити, в першу чергу думала 
про безбарвне життя біля гори Шіґа» [2, с. 245]. В іншому епізоді на погрозу знайомого 
вельможі «сховатися від людей високо в горах» через образу реагує: «Як це жахливо. 
Чому Ви зволите так казати? (…) Гори я знаю погано, а от доли – добре» [2, с. 308].

Отже, ставлення авторки до усамітнення украй неоднозначне. З одного боку, вона 
прагне його, щоб знайти у ньому заспокоєння від душевних страждань, а з іншого – пе-
реконується на досвіді, що страждань так просто не позбутися. Але навіть після цього 
не припиняє думати про відхід від світу, хоча думки ці доволі пасивні. Можливо, деякою 
мірою це швидше поза, ніж реальне бажання. Окрім того, усамітнення знайомих авторка 
сприймає як новину печальну, особливо ж – якщо це не тимчасове усамітнення, до якого 
її ставлення краще, а постійний постриг. В постригу вона вбачає розрив із життям, який 
є лише альтернативу смерті, не більше.

Що ж до ставлення аристократичних кіл до довгого усамітнення самої героїні, воно 
теж виказує деяку двозначність. З реакції людей випливає, що усамітнитись на кілька 
днів для очищення від скверни – цілком звична справа, і постригтись у черниці – спра-
ва сумна, але прийнятна, якщо жінка одинока. Проте, якщо в жінки є чоловік, хоч і не 
сильно до неї прихильний, і якщо вона закривається від світу на довгий час, проте статус 
свій не змінює на чернечий, це вже порушення суспільних норм та устоїв, що викликає 
нерозуміння, осуд, а часом і глузування. Отже, не лише в миру, але й в усамітненні для 
жінки існували певні рамки, вихід за які засуджувався більшістю аристократичного сус-
пільства. 

 
У підсумку, «Щоденник ефемерного життя» змальовує ставлення його авторки та 

її аристократичного кола до двох типів усамітнення – тимчасового і постійного (по-
стригу). Тоді як тимчасове усамітнення було доволі звичним явищем для представників 
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хейанської аристократії, більш тривалий період самітництва розглядався ними як щось 
начебто не зовсім природне, а постриг у ченці за наявності інших альтернатив сприй-
мався як однозначно прикре явище. Ми можемо припустити, що причиною цього було 
відносне благополуччя панівного аристократичного прошарку суспільства у період роз-
квіту доби Хейан та, як наслідок, переважання у ньому більш гедоністичних тенденцій, 
з яких випливало неприйняття фанатичного самообмеження. Отже, буддистські настрої 
фаталізму і ненадійності світу ще не встигли захопити цих кіл, і особисті драми все ж 
нечасто ставали причиною цілковито відмовитись від мирського життя.
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ЗАТВОРНИЧЕСТВО В ЯПОНСКОЙ ЖЕНСКОЙ ПРОЗЕ ЭПОХИ ХЭЙАН: 
«ДНЕВНИК ЭФЕМЕРНОЙ ЖИЗНИ» МИТИЦУНА-НО ХАХА

В статье рассмотрено изображение темы временного и постоянного затворниче-
ства в женской прозе середины эпохи Хэйан, а именно – в «Дневнике эфемерной жизни» 
Митицуна-но хаха. Проанализированы взгляды автора на собственное и чужое затвор-
ничество, а также положительные и неодобрительные реакции других героев «Днев-
ника». Выявлены расхождения в полюсе оценки затворничества в зависимости от его 
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субъекта (чужое—собственное), а также продолжительности (временное—постоян-
ное).
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women`s prose of the middle Heian period, focusing on The Gossamer Years by Michitsuna 
no Haha. The author analyzes the Michitsuna no Haha`s views on her own and other people`s 
seclusion, as well as other characters` positive and negative reactions to it. The author also 
uncovers discrepancies in the attitudes towards seclusion depending on its subject (own seclu-
sion vs. another`s) and duration (temporary vs. permanent).
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ГОГОЛЬ И СОВРЕМЕННОСТЬ

В статье анализируется гоголевская традиция в современной драме на материале 
пьесы Э. Радзинского «Спортивные сцены 1981 года».

Ключевые слова: конфликт, действие, характер, театр, драматургия.

Несмотря на то, что творчеству Гоголя литературоведение и искусствоведение по-
следних десятилетий (как, впрочем, и ранее) постоянно уделяет большое внимание, во-
прос о значении традиций Гоголя для драмы ХХ столетия, о связи его творчества с дра-
матургией современности освещен очень слабо.

В частности, почти нет работ, в которых бы связь между пьесами Гоголя и произ-
ведениями современных драматургов устанавливались на уровне таких краеугольных 
понятий эстетики драмы, как структура конфликта, действия, характера. Это побудило 
нас рассмотреть замеченный нами факт весьма своеобразного возрождения гоголевской 
драматургической поэтики в творчестве одного из талантливых драматургов современ-
ности Э. Радзинского.

В данной статье мы ограничимся рассмотрением преемственной связи между поэти-
кой Гоголя и Радзинского на уровне структуры драматического конфликта. Выбор этого 
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аспекта для исследования обусловлен тем, что, как ни странно, структура конфликта яв-
ляется, пожалуй, наименее изученным моментом поэтики большинства драматургов как 
ХIХ, так и ХХ столетия.

Так, современные исследователи творчества Гоголя (И. Вишневская, Ю. Манн, 
Д. Николаев, Э. Войтоловская и др.), рассматривая самые различные стороны поэтики 
«Ревизора», нигде не определяет структуру конфликта этой комедии и даже не задаются 
таким вопросом. Правда, в монографии И.Вишневской «Гоголь и его комедии» есть заме-
чание о том, что оригинальность конфликта в «Ревизоре» связана с тем, что Гоголь убрал 
из него положительного героя [1, c. 195]. Но о том, что же получилось в результате – 
в плане поэтики драмы – какой же оказалась структура конфликта, лишенного этого 
«положительного героя», И. Вишневская ничего не говорит. Расхожей истиной, почти 
крылатой фразой, известной школьникам, стали слова о том, что положительный герой 
в «Ревизоре» – смех. А конфликт ? Его структура ? На этот счет нет ни крылатой фразы, 
ни сколько-нибудь четко сформулированного мнения, хотя рассуждения и замечания раз-
личных исследователей, такие, например, как вышеприведенное высказывание И. Виш-
невской, как мысль Ю. Манна о том, что «гоголевский комедийный мир подчеркнуто од-
нороден… все гоголевские герои включены в одну систему, вылеплены из одного и того 
же теста», дают определенный импульс к пониманию конфликтной основы, на которой 
зиждется вся композиция «Ревизора». Мы считаем возможным определить как конфликт 
абстрактно-обобщенного плана. Расстановка конфликтных сил в нем такова: противо-
стоящими сторонами являются те «нормы», по которым живут и действуют персонажи 
комедии, и те, истинные, достойные человека нормы поведения, с высоты которых и 
осмеивает автор этих персонажей.

Особенность конфликта такой структуры заключается в том, что если одна из сторон 
зримо проявляет себя в действии, то другая учитывается нами, мыслится при восприя-
тии пьесы как некая абстракция, как незримо существующий авторский идеал.

В классической русской драме Гоголь является первым автором, прибегнувшим к 
конфликту подобной структуры. И сделал это он, когда ощутил, что нужно «собрать в 
одну кучу все дурное в… и за одним разом посмеяться над всем».

Такие особенности структуры конфликта комедии «Ревизор» позволяют нам протя-
нуть нити от этой гоголевской комедии в нашу современность, точнее в прошлое деся-
тилетие, 80-е годы ХХ столетия, когда была создана пьеса Э. Радзинского «Спортивные 
сцены 1981 года».

Следует сразу же заметить, что пьесу «Спортивные сцены 1981 года» сам Радзин-
ский никак не связывал с гоголевской комедией, так что, говоря о сходстве структуры 
конфликта обоих произведений, следует помнить, что сходство это – типологическое, 
стало оно возможно вследствие определенного (но, разумеется, никак не полного) сход-
ства ситуаций, условий в объективной реальности, отражаемой драматургами.

Более того, известно, что Радзинский, создавая «Спортивные сцены» ориентировал-
ся на совсем иное произведение. «Спортивные сцены 1981 года» являются своего рода 
«литературной игрой» по отношению к пьесе современного американского драматурга 
Эдварда Олби «Кто боится Вирджинии Вульф». Эта пьеса, бывшая одной из самых ре-
пертуарных в мировом театре 60-х годов, стала с большим опозданием известна у нас. 
«Помню, – рассказывает драматург, – какой-то очередной доклад, где разбирали пьесу 
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Олби. И объясняли, что нас она абсолютно не касается и у нас не может быть ничего 
подобного. Я слушал и думал: забавно написать пьесу про нас с вами, чтобы выяснить, 
что же у нас может быть. И что не может… В этой пьесе три литературных игры. Одна 
игра открытая – Олби».

 Эта игра проявилась в целом ряде моментов: как это и у Олби, пьеса Радзин-
ского, так сказать, камерна по своим масштабам, и там, и здесь круг действующих лиц 
ограничен квартетом, где одна супружеская пара – люди более зрелого возраста ( 40 с 
небольшим), другая – намного моложе. В обеих пьесах персонажи принадлежат к до-
вольно высокому по своему социальному уровню кругу. На первый взгляд, обе пьесы 
очень роднит и то, что в них налицо многие сцены по поводу которых можно сказать 
одно и то же, это разложение и моральная деградация. И все же разница между идейной 
направленностью этих пьес очень велика. Различие между ними проходит прежде всего 
на уровне драматических конфликтов, на которых построены эти пьесы. Различной ока-
зывается структура этих конфликтов.

В пьесе Олби происходящее между ее персонажами, как бы непримиримо оно не вы-
глядело, оказывается связанным с общечеловеческими мотивами, со столь характерной 
для ХХ века трагедией человеческого одиночества. За ненавистью и отчуждением, ко-
торые испытывают персонажи друг к другу, неожиданно проглядывает взаимопритяже-
ние, стремление найти опору в друг друге, даже что-то похожее на нежность. Конфликт 
лежит в сфере внутренних движений персонажей, он – в противостоянии того истинно 
человеческого начала, которое есть, еще сохранилось в душах персонажей, и другого – 
того, что этому началу противостоит. 

Ну, а как можно определить конфликт пьесы Радзинского ? 
Следует признать, что традиция анализировать драматургическое произведение, из-

бегая выяснения структуры конфликта, на котором это произведение построено, преодо-
левается литературоведением и искусствоведением покамест очень вяло. Делается это 
представителями данных наук вовсе необязательно и не особенно успешно. 

Так, критик Е. Груева заявила, что пьеса основана на конфликте «между некоей 
«аристократией» - и «быдлом» - которое «страстно и грубо захватывает ее (аристокра-
тии) жизненное пространство» [2, c.221-222]. А известнейший театровед К. Рудницкий 
увидел «самый центр пьесы» в противостоянии героинь, представляющих различные – 
старшее и младшее – поколения: Инги и Кати. И хотя иными критиками было высказано 
немало верных, справедливых суждений о различных уровнях и сторонах художествен-
ной ткани произведения Радзинского, приведенные нами мнения Е. Груевой и К. Руд-
ницкого так и не были опровергнуты, а сам вопрос о структуре конфликта данной пьесы 
повис в воздухе.

А между тем, то обстоятельство, что пьеса явилась ярким, выдающимся явлением 
драматургии 80-х годов, напрямую связано с тем типом конфлкта, к которому прибегнул 
здесь Радзинский, - конфликта, новаторского для данного этапа развития драматургии и 
в то же время продолжающего традицию, давно, еще в первой трети прошлого столетия, 
заявленную Н.В. Гоголем.

В том, как пытались определить конфликт «Спортивных сцен» Е. Груева и К. Руд-
ницкий, сказалась весьма часто допускаемая при анализе драматических произведений 
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ошибка: сюжетное столкновение, «ошибка» персонажей принимается за драматический 
конфликт.

Муж Инги Михалев избрал Катю для очередной любовной интрижки. Так Инга и 
Катя оказались соперницами. Но это лишь одно из колен фабульного развития пьесы, 
не более. Представитель «быдла», т.е. нуворишей 60-70-х годов, Михалев оказывается 
намного более энергичной, предприимчивой, умеющей утвердить себя почти в любой 
ситуации личностью, чем представители «аристократии» Инна или безвольный, вымо-
рочный внук именитого ученого двадцатилетний Сережа. Но драматический конфликт 
пьесы – отнюдь не в противопоставлении этих фигур. В его структуре запечатлено про-
тивостояние гораздо более социально значимое.

 Дело в том, что и Михалев, и его жена Инга, и Сережа, и его жена Катя – все они вы-
страиваются в один ряд, как это было с персонажами «Ревизора». Но если Гоголь написал 
во многом веселую пьесу – с полным правом ее жанр определяется как комедия, - то пьеса 
«Спортивные сцены» Радзинского, хотя в ней есть и смешные эпизоды, - произведение 
глубоко мрачное. Гоголь показал картину жизни, которая заставляла задуматься, сделать 
невеселые выводы, но не оставляла ощущения безнадежности. Радзинский же представ-
ляет картину нравов, которые могли сложиться только в обществе, глубоко пораженном 
тяжелой, может быть, неизлечимой болезнью. Будучи представителями «высших» слоев 
советского общества 70 – начала 80-х годов, его персонажи являют собой «дно» человече-
ства в плане моральном. Перед зрителями и читателями разворачивается не просто безот-
радная, а прямо-таки ужасающая картина абсолютно моральной деградации.

«Когда играешь злого, ищи, где он добрый», - советовал К.С. Станиславский акте-
рам, ориентируя их на многомерность изображения сценических персонажей, без чего, 
считалось, эти персонажи будут по-человечески неубедительными: мол, лишь в плохих 
пьесах есть законченные злодеи, абсолютно порочные, безнадежно развращенные, без-
жалостные и жестокие герои. В реальных же людях, по логике таких рассуждений, за 
толщею пороков, грязи и даже преступлений всегда можно отыскать частицу доброты, 
любви, сострадания – то, что и заставляет пи знать их людьми. 

Увы! Жизнь со времен Станиславского не раз показывала человечеству несовер-
шенство такого подхода. Ведь в ХХ веке, в эпоху мощнейшего развития, расцвета циви-
лизации, людьми было совершено множество тягчайших преступлений, некоторые же 
представители людского рода (например, Гитлер, Сталин) проявили себя столь бесчело-
вечными, что одно упоминание их имен способно убить мысль о возможности поисков 
человечности на дне души злодея. Так действительность поправляет, казалось бы, спра-
ведливые, ставшие такими привычными представления о личностной многомерности 
каждого человека.

Искусство вынуждено согласиться с этой тяжелой поправкой. И пьеса Радзинского 
«Спортивные сцены 1981 года» - тому свидетельство. Известный критик И. Вишневская 
признала, что спектакль ермоловцев по этой пьесе Радзинского «внес нечто новое в те-
атральную эстетику. Он разорвал отечественные традиции, когда даже самого подлого 
человека было жаль – осуждение не исключало сострадания. Право же, Гоголь и вслед 
за ним поколения читателей ненавидели и любили Чичикова. А вот в спектакле никого 
не жаль, и здесь есть некое новаторство…нравственного порядка. Этих людей больше не 
жаль – они дошли до своего логического конца». 
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Но ведь спектакль построен не на переосмыслении пьесы Э. Радзинского, напротив, 
он явился ее вполне адекватной сценической реализацией.

Верность такого подхода к пьесе подтверждается и постановкой ее в других театрах 
(например, в киевском Театре драмы и комедии). В правильности такой трактовки убеж-
даешься и при чтении пьесы.

Несомненно, Радзинский, как и когда-то Гоголь, явился новатором в современной 
драматургии и театре. Он вновь ввел в театральный, эстетический оборот конфликт та-
кой структуры, к какому прибегнул в свое время великий классик в «Ревизоре». И сделал 
это для воссоздания в своем произведении жизненной картины, пожалуй, намного более 
отталкивающей и мрачной, чем это было у Гоголя, но по-своему не менее реалистичной.

Сила, безоговорочная убедительность пьесы Радзинского в том, что герои, показан-
ные в ней, узнаваемы. Каждый из них представляет определенный социальный тип, по-
явившийся в советском обществе в брежневскую эпоху, а может, и несколько ранее.

Нет возможности в пределах статьи полностью проанализировать образы персона-
жей, но даже краткая их характеристика способна вызвать у нас ассоциации с типами, 
не раз встречавшимися нам в окружающей человеческой среде, подтвердить справедли-
вость мнения об их выстраиваемости «в один ряд», а следовательно, подтвердить спра-
ведливость определения структуры конфликта «Спортивных сцен».

Драматург создает их образы, последовательно подчеркивая при этом такой момент: 
все, что в его персонажах может быть на первый взгляд оценено, принято как «поло-
жительные черты», при ближайшем рассмотрении, так или иначе, но обязательно ока-
зывается заряженным «отрицательными» зарядами, перевернутым, выхолощенным или 
попросту порочным.

Вот центральная героиня – Инга Михалева. Она выросла в семье высокопоставлен-
ного работника, дипломата, сама работает на престижной должности. В ней видна опре-
деленная образованность: она вспоминает то Кассандру, то Дон-Кихота, других литера-
турных героев; она дает подчас меткие характеристики, оценки окружающим, современ-
ной социальной действительности, что свидетельствует об уме, способности объективно 
и критично оценивать среду и атмосферу, в которой она живет.

Вместе с тем весь ход действия показывает, что Михалева алкоголичка и развратни-
ца, ее жизнь пуста и никчемна. Обеспечив работой, высоким материальным достатком, 
ее среда не смогла дать ей истинных нравственных устоев, которые единственно способ-
ны удерживать личность на достойной человека высоте.

Автор показывает, сколь изуродованными, омерзительно пародийными оказываются 
некоторые действительные общечеловеческие проблемы ХХ столетия, когда они спро-
ецированы на подобную личность. К числу таких принадлежит проблема одиночества. 
Перед Михалевой фантом одиночества уже временами маячит. Поэтому она по-своему 
дорожит мужем, не хотела бы его терять, понимает, что он для нее последнее прибежище 
души, спасение от одиночества. Но из всего хода пьесы мы не только знаем, что супруги 
Михалевы в равной степени неискренни, фальшивы друг с другом, отчуждены, изменя-
ют друг другу, мы видим, сколь отвратительным является каждое их примирение, сбли-
жение, сколь слабо напоминают эти сцены душевное единение людей, связавших свои 
судьбы: каждый раз это почти обязательное признание одним из супругов неизбежности 
своего, пусть временного, подчинения моральному насилию над ним другого.
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Художественно исследуя картину морального, духовного распада, характерную для 
того типа современных дам, который представляет Михалева, Радзинский использует 
и такой важный для женщины мотив, как тоска по материнству. Ведь нередко именно 
материнство определяет социальное лицо женщины, дает ей ощущение наполненности 
и нужности ее жизни. В психологическом облике, в поведении Михалевой этот мотив 
выражен очень сильно. Она с тоской и сожалением вспоминает дни молодости, когда, 
поддавшись уговорам мужа, «избавилась» от ребенка. Свои несостоявшиеся материн-
ские чувства она переносит на сына семейных друзей Сережу, заботится о нем, пытается 
наладить его жизнь, - и в этих ее поступках проглядывает истинная человечность, на-
чинаешь верить, что если бы ее материнство было реальным, то весьма возможно, ее 
жизнь, судьба сложилась бы иначе, она стала бы другим человеком.

Но эта привлекательная черта Михалевой оказывается ложной. Автор беспощадно и 
убедительно показывает подмеченный им в современной действительности тип. Лишен-
ная истинно нравственных норм женщина может по-разному реагировать на незащищен-
ного, бесхарактерного юнца, и когда она протягивает к нему руку, то неизвестно, хочет 
ли она его по-матерински погладить или «повалить», учуяв вдруг в нем соответствующе-
го ей сексуального партнера, что видим в одном из эпизодов пьесы.

Сережа также представляет «высший» слой советского общества изображенного 
Радзинским периода. Он внук знаменитого дедушки, но сам ничтожный недоросль. На 
всем его облике лежит печать выморочности, вырождения. Наиболее яркие черты его 
облика – это страсть к музыке и любовь к Кате. Будь эти черты наполнены истинным, 
не подмененным содержанием, то и каждой из них в отдельности хватило бы, чтобы 
характеризовать их носителя как личность. Но увы! Любовью к музыке на уровне таких 
юнцов оказывается способность часами слушать диски модных «рок» и «поп»-групп – 
для Сережи это стало чем-то вроде утешительного наркотика в часы плохого настроения 
и способом коротания часов его не занятой ни работой, ни учебой жизни. А его страсть 
к Кате не имеет ничего общего с любовью, которая способна вызвать восхищение или 
хотя бы уважение. Это привязанность несамостоятельного, слабовольного юноши, при-
вязанность, ставшая таким же необходимым атрибутом его существования, как и про-
слушивание дисков, одной из сторон жизненного комфорта, который куплен на деньги 
дедушки. Поэтому то подобие душевных терзаний, которое он переживает из-за Кати, 
подозревая ее в из- мене, его истеричные угрозы покончить с собой, если она уйдет от 
него, звучат в пьесе комично.

Двое других персонажей – Катя и Михалев – являются выходцами из «низших» слоев 
общества. Следует признать, что и их нравственный облик оказывается на уровне много 
ниже, чем это было у Инги и Сережи.

Вышедшая из простой трудовой семьи Катя совсем не тоскует по труду. Она с легко-
стью паразитирует при Сереже, который паразитирует при своем дедушке. У нее множе-
ство поклонников, любовных приключений. Правда, каждый раз, пережив очередное из 
них, Катя возвращается к Сереже. Она объясняет это тем, что Сережа хоть и ничтожен, 
но все же не так морально грязен, как те, с кем сводит ее судьба и страсть ко все новым 
романам. Такое постоянство Кати дает возможность зародиться мысли о том, что, может 
быть, она умудренная столь печальным опытом, и успокоится при Сереже, что грязь, с 
которой она каждый раз сталкивается, опротивеет ей вконец. Но рассчитывать на это 
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не дает сцена, в которой Михалев избивает Катю, так своеобразно подготавливая ее к 
удовлетворению своей похоти, - и она не протестует, и Михалев добивается своего. Ста-
новится ясно, что Катя, со всеми ее рассуждениями о чьей-то грязи сама стала грязным, 
патологичным в своей похотливости животным и что периодические возвращения к Се-
реже для нее не более чем своеобразные «передышки» в бесконечной цепи любовных 
приключений и способ удостовериться, что у нее есть надежный «тыл».

Особое место среди персонажей «Спортивных сцен» занимает Михалев. Это наи-
более омерзительная, гадкая личность из всего «квартета». Он являет собой еще один 
вариант так называемого маргинального человека – феномена, исследованием которого 
литература последних десятилетий занималась довольно много (творчество В. Шукши-
на и др.). Тип, представленный Радзинским, весьма интересен и даже показателен. Он 
обрисован в пьесе яркими, можно даже сказать, ядовитыми красками. 

Деревенский парень, Михалев приехал в город не потому, что ему хотелось учиться, 
а потому, что связывал с городом свои надежды на лучшую – материально более обеспе-
ченную, комфортную и яркую жизнь.

Психологические преимущества этой категории людей состояли в том, что они были 
очень «жадны» до новой для них жизни, очень энергичны и обладали огромной силой 
приспосабливаемости. Моральных принципов, которые могли бы как-то регулировать 
их поведение в погоне за успехом, у них не было или было слишком мало с деревенской 
культурой, с принятыми там нравственными понятиями они порвали, а новой культу-
ры, нравственных понятий не набрались: они к этому не стремились, да и сделать это в 
условиях нашей действительности было не так просто. Их задачей было любой ценой 
утвердить себя в новом для них мире. Энергия, «жадность» к жизни очень быстро до-
полнялись у этих людей такими чертами, как агрессивность и беспардонность. И успех 
к ним пришел.

Михалев быстро понял, что одного только высшего образования недостаточно для 
того, чтобы сделать карьеру: нужны покровители, связи. Ради этого он женился, не любя 
свою избранницу, зная, что она любит другого. Он скоро оказывается на довольно вы-
соком пост, а когда «слетает» с него из-за того, что «влип» в некрасивую историю, то 
отнюдь не теряет вкуса к жизни и присущей ему энергии. Михалев доказывает своим 
примером, что вполне можно жить, довольствуясь и более скромным служебным поло-
жением. Ведь связи остались, покровители тоже. 

И в конце концов Михалев вновь пробивается на прежнее место работы – достаточно 
высокий пост, связанный с выездом за границу. Агрессивность, приспособленчество и 
делячество победили. Остановить напор таких людей, их агрессивной, в сущности, раз-
рушительной для общества энергии, показывает автор, почти невозможно. Для этого их 
надо только «поймать на горячем», как это делает, решив «укротить» мужа, Михалева, 
направив на него наряд милиции в самый неподходящий для него момент. Он будто бы 
обескуражен, но вряд ли надолго: безнравственные люди быстро встают на ноги. Оттого 
такое тягостное чувство оставляет знакомство с пьесой. Ведь образ Михалева – наибо-
лее активного в сюжетном понимании ее героя порождает весьма широкие ассоциации, 
он особенно сильно говорит о том, какую опасность для общества представляют собой 
люди, лишенные каких бы то ни было моральных принципов.
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Таким образом, низкий моральный уровень, попросту говоря, аморализм, проявлен-
ный в той или иной форме и степени, - характернейшая черта каждого из персонажей 
«Спортивных сцен». Создав произведение с таким «штатом» действующих лиц, Радзин-
ский громогласно заявил о катастрофичности состояния нравственности в изображен-
ной им социальной среде 70 – 80-х годов.

Модель конфликта, использованная когда-то Гоголем в «Ревизоре», оказалась здесь 
как нельзя более продуктивной. Кстати, на неисчерпанность возможностей, которые свя-
заны с конфликтами такой структуры, указывает следующее: спустя несколько лет после 
«Спортивных сцен» Радзинский вновь обратился к этой конфликтной модели, создав на 
ее основе пьесу «Наш Декамерон». Показательный факт: художник, взявшийся обнажить 
язвы и пороки больного общества, неизбежно становится продолжателем гоголевских 
традиций, даже на уровне такой специфической сферы, как драматургическая поэтика.
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В статье рассматриваются особенности переходного периода родного языка после 
периода общетюркской и персидскоязычной азербайджанской литературы. Выделяет-
ся фактор, обуславливающий сложность этапов формирования и развития азербайд-
жанской литературы.

Отмечается, что нормы классического литературного языка, как известно, фик-
сировались в утвержденной системе правописания. Эти особенности наблюдаются в 
некоторых заменах согласных, написании отдельных местоимений, временных оконча-
ниях. Принимались во внимание компоненты, присущие классическому литературному 
языку. На примере письменного литературного языка наблюдались замены согласных, 
характерных для разговорной речи, а также отдельные лексические единицы. 
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Методами исследования является в основном описательный и семантический ана-
лиз языковых груп, влияющих на корень слов, исторический и ситуационный сравни-
тельный анализ взаимовляния и обогашения языков.

Следует отметить, что впервые в нашей истории М. Ф. Кепрюлюзаде определил ме-
сто Гасаноглы и Гази Бурханеддина в истории литературы. Правда, и до этого исследо-
вания азербайджанскому литературоведению были известны имена Гасаноглы и Гази 
Бурханеддина и то, что они являются «владельцами тюркского дивана». В статье, на-
печатанной в 1923-ем году С. Мумтазом про Насими, этот факт находит подтверждение. 
С. Мумтаз писал: «Кроме Мовланы Иззеддина Пургасана Эсферайини и Гази Бурханед-
дина, до Сейида Насими в Азербайджане мы не знаем владельца дивана». Эта сторона 
вопроса не умаляет заслуги М. Ф. Кепрюлюзаде. 

М. Ф. Кепрюлюзаде на правильно определяет, что основное направление в творче-
стве Гасаноглы занимает суфизм: «Становится ясно, что произведения Гасаноглы, во 
всяком случае, имеют оттенки суфизма. Из одной этой газели становится ясно, автор 
находился под влиянием Санаи, Муллы и других иранских поэтов».

Выводы. Отмечается, что лексические варианты в азербайджанском литературном 
языке 20-30-х годов отличаются от фонетических вариантов, а морфологические вариан-
ты как по качеству, так и по частоте использования менее численные. Причина, влияю-
щая на лексические варианты, связана с появлением лексических единиц из различных 
иностранных языков. 

Исследуются работы великого тюркского ученого М. Ф. Кёпрюлюзаде для созда-
ния общей и объективной картины азербайджанской литературы, дифференцированной 
в переходном периоде от общетюркской к национальной литературе. В признании И. 
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Гасаноглы, И. Насими, М. Физули как представителей азербайджанской литературы 
фиксируются аспекты, отмеченные критикой 20-30-х годов в русле концепции М. Ф. Ке-
прюлюзаде.

Введение. В истории современной литературы средневековая азербайджанская ли-
тература охватывает 600-летний период, начиная с XIII-го века вплоть до до XVIII века. 
Хотя мастера, которые жили и работали в этот период, писали на персидском и арабском 
языках, многие из этих произведений дошли до нас на этих языках, главной особен-
ностью 600-летнего периода было то, что в творчестве представителей этого периода 
важное место занимала литература на родном языке. Другим обобщающим фактором 
является то, что литература этой эпохи – пример классического романтического стиля, и 
только с XVI века народный стихотворный стиль смог завоевать определенную позицию. 
В нашей литературе этот огромный эпохальный период часто обобщается следующим 
образом: XIII-XIV века, XV-XVI века, XVII-XVIII века. Первый этап характеризуется 
важной ролью в формировании и развитии нашего родного языка, на этом этапе «пред-
ставители персидскоязычной азербайджанской литературы» [2, 17] также занимают важ-
ное место. На втором этапе, «особенно в развитии речи на родном языке отмечается 
серьезный прогресс. Число мастеров, писавших на родном языке, растет. В обогащении 
нашего фонда, появившегося на национальном языке, как с точки зрения качества, так и 
количества привлекает внимание значительное его наращивание» [2, 314]. В исследова-
нии тенденция характеризовать XVII-XVIII века как «собрание мастеров разных уров-
ней и талантов, разных стилей и наследий» (1447), несомненно, была связана со сложной 
картиной, созданной параллельным функционированием романтических и реалистиче-
ских стилей на данном этапе. Тем не менее, в новых исследованиях XVIII век набирает 
популярность (1447) как «начало новой литературной эпохи в многовековой истории 
азербайджанской литературы». Несомненно, этот аспект связан с тем, что в XVIII веке, 
особенно в творчестве Вагифа, присутствует реалистическое тогдашней жизни. Общим 
эстетическим качеством, объединившем эти два столетия, было появление реализма 
XVIII века из литературного наследия XVII-го века, частично включая XVI век.

Еще одним важным аспектом в этапе формирования и развития нашего родного язы-
ка является фиксирование литературных произведений из первых 600-летних источни-
ков. Если учесть, что большинство литературных произведений этой эпохи были соз-
даны мастерами, писавшими на родном языке, и учитывая тот факт, что произведения, 
написанные на этом языке, обычно не связывались с литературной традицией древних и 
средневековых времен, становится ясно как сложна ситуация.

Эту сторону вопроса более четко описывает С. Мумтаз, в процессе творчества ощу-
щал эту сложность на себе. «В других странах, во всяком случае, для авторов, которые 
хотят написать произведение, находятся тысяча источников, газет, журналов. Мои про-
изведения – это ржавчина, изодранные листья, оставшиеся от мышей и от моли, разо-
рванные сборники и пустые листья» [7, 24]. По словам Мумтаза, одна из трудностей 
нашей литературы заключалась в том, что «до сегодняшнего дня на свет не появилось ни 
одно произведение» [7, 24]. На самом деле, было такое произведение – в литературе, ко-
торая представляла первый литературный опыт в нашей истории литературы. Это была 
«История литературы» Ф. Кочарли. Однако, эта книга появилась вскоре после написания 
этих строк С. Мумтазом (первый том был опубликован в 1925 году, а второй – в 1926 
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г.). Действительно, творчество Ф. Кочарли стало первым источником вдохновения для 
нашей национальной литературной истории, чтобы перейти вскоре на новый этап и не 
начинать все с нуля. Ф. Кочарли, хоть и коротко подал информацию как о персидскоязыч-
ных, так и о писавших на родном языке мастерах, относящихся к различным историче-
ским периодам нашей литературы, доказал существование этой литературы. После этой 
книги основная цель была ясна – дальнейшее обогащение и уточнение фактов о жизни 
мастеров, о которых говорил Ф. Кочарли, желание – повысить теоретический уровень 
литературно-научного анализа, выяснить социально-политические и литературно-куль-
турные условия, обуславливающие формирование литературных этапов, проанализиро-
вать творчество мастеров на основе эстетических принципов для литературных течений, 
объяснить наследственные отношения. Такая задача выпала на долю литературно-тео-
ретической идеи 20-30-х годов. Несмотря на все трудности и противоречия, началось 
успешное движение в этом направлении.

Велика Была роль известного тюркского ученого М. Ф. Кёпрюлюзаде в создании 
общей и объективной картины азербайджанской литературы, дифференцированной в 
переходном периоде от общетюркской к национальной литературе. Насими, Физули, 
Гази Бурхаддин являются представителями азербайджанской литературы в процессе 
дифференциации, они смогли предупредить много споров в рамках местной литературы. 
Анализ М. Ф. Кепрюлюзаде творчества вышеупомянутых мастеров в качестве методо-
логического направления позволил критике 20-30-х годов провести систематические ис-
следования 600-летней литературы.

В книге Ф. Кочарли «Азербайджанская литература» упоминается имя Насими, как 
представителя литературы нашего родного языка до XVI века, как образец дается одна 
газель (лирическое стихотворение). Только подробная информация о жизни и творчестве 
М. Физули широко описана. На самом деле, в Кочарли литература на нашем родном 
языке до XVI века, в прямом смысле слова, представлен только с Физули. Первое обо-
снованное исследование об азербайджанской литературе XIII-XV веков проводились в 
20-х годах. Сведения о жизни и творчестве И. Гасаноглы, Гази Бурханеддина, Эрзурумлу, 
Зарира Мустафы, Насими, Ш. И. Хатаи и Хабиба обогащают этот период нашей лите-
ратуры. М. Ф. Кепрюлюзаде в книге «Исследования об азербайджанской литературе», 
опубликованной в 1926-ом году, под заголовком «Первые периоды азербайджанской ли-
тературы» в ряде поэтов VIII (XIII) века по хиджри «Шейх Иззаддин Гасан Асфарайа-
ни», «Гази Бурханеттин и Зарир Мустафа Эрзурум№, а также под заголовками «Сейид 
Имамеддин Насими» дает короткую информацию об этих мастерах. В книге в заголовке 
«Азербайджанские поэты девятого века» есть очерки про «Меликуш-шуара Хабиби» и 
«Шаха Исмаила Хатаи Сефеви”. Основная часть книги, посвященной 500-летию М. Фи-
зули, посвящена интерпретации вопросов, связанных с жизнью, эпохой и творчеством 
М. Физули. Следует также отметить, что краткие очерки о представителях нашего род-
ного языка, живших до М. Физули, не носят цель подробного объяснения искусства и 
творчества этих мастеров, а служат разъяснению исторического пути литературы на род-
ном языке до Физули. Чтобы изложить эту цель в научном трактате, коротко резюмирует 
общественно-политические и литературно-культурные факторы, обуславливающие фор-
мирование азербайджанской и османской ветвей огузского диалекта, дифференциацию 
на тюркском языке до великого ученого Физули; определяет место народной литературы 
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среди основных источников поэзии Физули; объективно оценивается влияние иранской 
литературы на развитие Физули и мастеров до Физули.

Для объективности следует отметить, что впервые в нашей истории М. Ф. Кепрюлю-
заде определил место Гасаноглы и Гази Бурханеддина в истории литературы. Правда, и 
до этого исследования азербайджанскому литературоведению были известны имена Га-
саноглы и Гази Бурханеддина и то, что они являются “владельцами тюркского дивана”. В 
статье, напечатанной в 1923-ем году С. Мумтазом про Насими, доказываются сказанные 
им об этом слова. С. Мумтаз писал: «Кроме Мовланы Иззеддина Пургасана Эсферай-
ини и Гази Бурханеддина, до Сейида Насими в Азербайджане мы не знаем владельца 
дивана» [6]. Эта сторона вопроса не умаляет заслуги М. Ф. Кепрюлюзаде. Потому что 
до представления М. Ф. Кепрюлюзаде в литературной критике Азербайджана нет мас-
штабной информации об этих двух мастерах. Тот факт, что их имена не упоминаются в 
«Истории литературы» Ф. Кочарли подтверждается отсутствием имен Гасаноглы и Гази 
Бурханеддина среди книг, изданных в серии «Азербайджанская литература» С. Мумтаза. 
Сведения в сборниках как о Гасаноглы, так и о Г. Бурханеддина в исторических источ-
никах до Кепрюлюзаде не находят место в литературоведении Азербайджана. В этом 
смысле следующие ниже соображения из современной литературной критики являются 
выражением объективной правды: Сведения, данные о биографии поэта (речь идет о 
Гасаноглы – А. М.) в источниках, очень мимолетны и туманны. Первым, кто представил 
его научно-литературному обществу и подал о нем информацию, был тюркский ученый 
М. Ф. Кепрюлюзаде. Именно он представил читателям газель «Унесла мою душу», напи-
санную на азербайджанском, тюркском и на персидском языке [2, 156]. М. Ф. Кепрюлю-
заде, показал, что газель Гасаноглы «Унесла мою душу» написана на «азербайджанском 
говоре», смогла ускорить начало нашей литературы на век, приводя записи Сейфи Сераи, 
Ахмеда Даи – древнего османского поэта, доказывая, что он был известным поэтом в 
средние века. 

М. Ф. Кепрюлю на основе анализа газелей правильно определяет, что основное на-
правление в творчестве Гасаноглы занимает суфизм: «Из этой газели, а также из извест-
ного суфи, становится ясно, что произведения Гасаноглы, во всяком случае, носят от-
тенки суфизма. Из одной этой газели становится ясно, что он находился под влиянием 
Санаи, Муллы и других иранских поэтов» [5, 34].

М. Ф. Кепрюлюзаде показывает, что своим творчеством Гасаноглы в азербайджан-
ской литературе открыл новый путь, что Гази Бурханеддин, Зарир Мустафа писали на 
азербайджанском тюркском и следовали ему. Мнение М. Ф. Кепрюлюзаде о тенденциях 
суфи в творчествах Гасаноглы, Гази Бурханеддина, Зарира Мустафы дали сильный тол-
чок правильному пониманию творческих направлений азербайджанской литературной 
критики. Изучение основ мистики в азербайджанской литературе и признание суфий-
ских поэтов создало условие для исследования связи с тюркоязычными суфийскими по-
этами, вопросы влияния и противовлияния с ними. По нашему мнению, очерк (автор 
очерка А. Шаиг) под названием «Основы мистики» в «Рабочей книге литературы», напе-
чатанный в 1928-ом году, является попыткой объяснить эстетические принципы в усло-
виях советской политики, что было достаточно серьезным достижением. В то же время 
суть этой поэзии была в значительной степени истолкована, наряду с идеологическими и 
социологическими позициями, в русле аспектов новой литературы и суфийской поэзии 



413

20-х годов: «Для этого должен быть «fənafi lla». Человеческое небытие, полностью забыв 
элемент, должен увидеть его во всем, любить его, восхищаться его красотой. Степень 
«Разума» состоит в том, чтобы осознать его, а, осознав, покинуть этот мир. Так, по-
сле уничтожения элемента небытия, человек сможет обладать силой, охватывающей всю 
вселенную. Это уже всеобщность, ничто не сможет скрыться от его глаз. То что, “Həllaci-
Mənsur” и другие руководители, осознавшие этот разум, говорят “ənəlhkk”, исходит как 
раз из этого качества. От него требуется говорить («hüvəlhakk»). «Он – всеобщность, Бог 
есть все».

В результате этой божественной любви сердце человека открывается, и все завесы 
стираются с его глаз и оказываются требованием природы и вселенной. Он больше во 
всем находится не внешне – он видит «смысл», а не «образ» [8, 119-120]. Это сжатое, 
но правильное объяснение философских основ суфизма. Эта интерпретация, по сути, 
и сейчас не утратила своей актуальности. Этот научный подход к суфизму позволяет 
суфийским поэтам точно определить местонахождение поэтов как в общетюркской, так 
и в азербайджанской литературе. А. Шаиг после комментариев о суфизме, пишет: «...
Выросли такие великие суфийские поэты, как в Туркестане Ахмед Ясеви, в Анатолии – 
Шейх Джелаледдин Руми, Юнис Эмре, в Азербайджане – Гасаноглы, Хабиби, Насими и 
Хатаи» [8, 121]. 

Конечно, при советском политическом режиме 20-го века, когда зародилась идеоло-
гия безбожия, невозможно было по существу оценить суфизм и творчество суфийских 
поэтов до конца. Идеологические основы суфизма не дополняли советскую идеологию. 
Поэтому противоречивое отношение к суфийской литературе также стало объектом ис-
следования. Исследователи порой, помимо того, что высоко оценивали суть суфизма, 
творчество суфийских поэтов, под влиянием идеологии были вынуждены их осуждать. 
Окончательный вывод А. Шаига, поясняющий основы мистики, несомненно, является 
результатом идеологических установок, а не его позиции исследователя, и противоре-
чия в этом «заключении» доказывают, что они высказаны под влиянием идеологических 
последствий: «суфийские стихи, слабые по структуре, слабы и по языку. Язык играет 
большую роль в творчестве. Тюркский язык, который в то время еще не использовался, 
не получил форму литературного языка, не завоевал власть, с помощью которой смог 
бы выражать богатую мечту. Причиной тусклости и недейственности в суфийских сти-
хотворениях является нерешительность языка того времени» [8, 122]. Эти соображения 
опровергли авторское обобщение творчества Насими. В то же время, следующие сооб-
ражения доказывают, что теоретическая мысль 20-го века пыталась удалить теоретиче-
скую мысли от идеологии, правильно понимать эстетическую сущность искусства и вы-
ражать ее в научной форме. Оценивая творческий факт, который «сегодня не подходит 
для подражания и имеет для нас историческую важность», другими словами, однозначно 
признавая отрицание творчества Насими. А.Шаиг в основном исходит из правильной 
позиции: «Фанатичный хуруфийский поэт все вдохновение и влияние черпал из своих 
убеждений. Среди стихотворений были как холодные, безжизненные стихи, написанные 
именно для пропаганды, так и жизненные, волнующие. Сердце, выглядящее, как стоячее 
озеро, бушует как буйное море. Этот поэт, творчество которого имеет для нас только 
лишь историческое значение, в свое время был сильным и непоколебимым хозяином 
языка. Он смог создать свое искусство на основе тюркского языка, который он недавно 
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пытался ввести в литературный оборот. Как говорили ранее: «У Физули, Хатаи, Хабиби 
и у многих других азербайджанских поэтов видно влияние Насими как в языке, так и в 
искусстве»[8, 128].

Выводы. Противоречивые позиции, возникающие в литературных и критических 
произведениях, исходят из противоречивых мнений автора по отношению к своему пре-
дыдущему видению.

Нигилистическое отношение к классическому наследию было более заметным в про-
летарской литературе. Когда целью было превратить произведения классических масте-
ров в объект анализа, охарактеризовать любой период азербайджанской литературы в 
целом, авторы обычно подходили к проблеме с положительной коннотацией, поскольку 
в это время перед ними не стояла цель показать, что пролетарская литература затмева-
ет классическую литературу. Чтобы доказать наше мнение, давайте посмотрим на две 
статьи М. К. Алекберли, опубликованные в том же году. В статье [3] «Апрельская ли-
тература», как видно и из названия, целью автора является обобщение пути пролетар-
ской литературы после революции. Однако его экскурсии по азербайджанской литерату-
ре 1920-х годов сопровождаются отрицанием этой литературы в целом. В своей статье 
Алекперли описывает родной язык в азербайджанской литературе, передаваемой через 
Гасаноглу, Гази Бурханеддина, Насими, Хатаи, Физули, включая азербайджанскую лите-
ратуру на персидском языке, как пессимистическую поэзию, которая находится под вли-
янием иранской литературы, лишена национальных особенностей и выражает «убогость 
во мнениях, застой в жизни». Доклад критика, опубликованный на «1-м Всесоюзном 
съезде писателей Совета» «Азербайджанская литература», знакомит нас с совершенно 
другими истинами. В этом докладе М. К. Алекберли назвал Насими «одним из самых 
выдающихся азербайджанских поэтов суфизма», с научной точки зрения высказывается 
точное и объективное мнение: литературный язык азербайджанских турков с Насими 
начал обогащаться и процветать. Выдвигается на первый план его литературное влия-
ние на таких мастеров,как Хабиби, Хатаи, Физули. Даже Насими глубоко укоренился в 
идеализме. Вывод о том, что он впервые в тюркской литературе писал на темы богосло-
вия, не могли отвести его от объективного научного подхода к Насими и его творчеству. 
Опубликованный М.К. Алекберли тезис о М. Физули можно считать показателем того, 
что критики 20-30-х годов отмечали, что классическое наследие становится все более и 
более понятным. «Физули привлекает внимание европейцев и русских востоковедов. Его 
произведения стали примером тюркской поэзии ... Физули – гордость азербайджанской 
литературы. Он сыграл огромную роль в развитии тюркского художественного языка, ко-
торый ранее был испорчен арабскими и персидскими словами» [4, 8-9]. Оценивая газель 
как «широкую и и популярную формк тюркского стихотворения того времени», он ищет 
в поэзии Физули современность, что является важной позицией: «Творчество Физули, 
поэтическая форма – газели. Его газели написаны с таким большим мастерством, что 
сегодня они читаются подавляющим большинством людей» [4, 9].

Несмотря на отклонения в некоторых случаях, на появление неправильных позиций, 
критика 20-30-х годов продолжала поиск, связанное с классическим наследием. В этих 
поисках выявлялась настойчивость интеллигенции 20-30-х годов, её гражданская пози-
ция, котоыре имели большое значение.
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М. Ф. КЕПРЮЛЮЗАДЕ І ПРОБЛЕМА РІДНОЇ МОВИ В 
АЗЕРБАЙДЖАНСЬКІЙ КРИТИЦІ 20-30-Х РОКІВ

У статті розглядаються особливості перехідного періоду після переходу від 
загальнотюркської літератури і персіидськомовної азербайджанської літератури. 
Простежується фактор, який зумовлює складність етапів формування і розвитку 
азербайджанської літератури.

Відзначається, що норми класичної літературної мови, як відомо, спостерігалися 
й в правописі. Ці особливості можна було побачити в деяких замінах приголос-
них, в написанні займенників, зокрема, особових, певних закінчень. Використовува-
лися компоненти ізафету, властиві класичній літературній мові. У літературній 
мові спостерігалися заміни приголосного, характерні для розмовної мови, а також 
специфічні лексичні одиниці.

Ключові слова: загальнотюркська література, література рідною мовою, 
диференціація, концепція.

Mammadli Ainur Mammad gizi. M.F. 

KEPRULYUZADE AND THE PROBLEM OF THE NATIVE LANGUAGE IN 
THE AZERBAIJANI CRITICISM OF THE 20-30S

Summary: The article discusses the features of the transitional period of the native lan-
guage after the period of Turkic literature and Persian-language Azerbaijani literature. The 
factor that determines the complexity of the stages of the formation and development of Azer-
baijani literature is generalized.

It is noted that the norms of the classical literary language, as is known, were observed in 
spelling. These features could be seen in some consonant substitutions, in the writing of certain 
pronouns, personal, temporary endings. We used the components of isafet inherent in the clas-
sical literary language. In the written literary language, consonant changes characteristic of 
colloquial speech, as well as lexical units, were observed.
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The research methods are mainly descriptive and semantic analysis of language groups, 
aff ecting the root of words, historical and situational comparative analysis of mutual infl uence 
and enrichment of languages.

It should be noted that for the fi rst time in our history, M.F. Kepryluzadeh determined the 
place of Hasanoglu and Gazi Burkhaneddin in the history of literature. True, even before this 
study, Azerbaijani literary scholars were aware of the names of Hasanoglu and Gazi Bur-
khaneddin and the fact that they are “owners of the Turkic sofa.” In an article published in 
1923 by S. Mumtaz about Nasimi, what he said about it is proved. S. Mumtaz wrote: “In addi-
tion to Movlana Izzeddin Purgasan Esferaini and Gazi Burkhaneddin, before Seyid Nasimi in 
Azerbaijan we do not know the owner of the sofa.” This side of the issue does not detract from 
the merits of MF Kepryluzade.

M. F. Kepryluzusade based on gazelles correctly determines that the main direction in the 
work of Hasanoglu is Sufi sm: “From this gazelle, as well as from the famous Sufi , it becomes 
clear that the works of Hasanoglu, in any case, have shades of Sufi sm. From this gazelle it be-
comes it is clear that he was infl uenced by Sana’i, Mullah and other Iranian poets. “

Conclutions. As a result, it is noted that the lexical variants in the Azerbaijani literary 
language of the 20-30s are less than the phonetic variants, and the morphological variants 
both in quality and frequency of use are lower than both levels. The reason causing the lexical 
variants is connected with the appearance of lexical units both from foreign languages   and 
from the Turkish Turkic language.

The works of the great Turkic scientist M.F. Köprüluzade are studied in creating a gen-
eral and objective picture of Azerbaijani literature, diff erentiated in the transition period from 
General Turkic to national literature. The recognition of I. Gasanoglu, I. Nasimi, M. Fizuli as 
representatives of Azerbaijani literature reveals aspects that are developing criticism of the 
20-30s of the concept of M.F. Kepryluzade

Key words: Turkic literature, literature in the native language, diff erentiation, concept.
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Мустафаева Парвана, диссертант Института литературы им. Низами Гянджеви НАН 
Азербайджана

ВОПРОСЫ ИСКАЖЕНИЯ ФАКТОВ В ОПИСАНИИ РЕАЛЬНОСТИ В 
ИСТОРИЧЕСКОМ РОМАНЕ

В статье исследуются проблемы описания художественной реальности с исто-
рической действительностью в русских исторических романах 30–50-х годов XX века. 
Одна из основных проблем – подход к событиям схематически, с идеологической точки 
зрения. Показывается, что в некоторых исторических романах этого периода соблюда-
ется этот принцип, но есть и такие, где были искажены исторические события и пра-
вила описания личности. Исторические романы «Египтянин», «Звезды над Самаркан-
дом», «Дмитрий Донской» одного из выдающихся представителей русской литературы 
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– Сергея Бородина, привлекают внимание как первые лучшие образцы этого жанра в 
советское время. Если в произведениях «Египтянин», «Дмитрий Донской» был учтен дух 
эпохи, тенденции развития событий, хронологический принцип, то в некоторых местах 
исторического романа «Звезды над Самаркандом» этот принцип не был соблюден. В 
художественном произведении историческая и художественная правда должна быть 
представлены таким образом, чтобы писателем не была искажена суть событий. По-
этому писатель не только должен хорошо изучать исторические события этого пери-
ода, но и быть объективным в своем отношении к ним.

Ключевые слова: русская литература, роман, историческая правда, художествен-
ная реальность, С. Бородин.

Введение. Как известно, начиная с 20-х годов XX века в русской литературе вырос 
интерес к исторической теме. Это было связано с двумя причинами; во-первых, сам жанр 
вступал в новую стадию развития, во-вторых, в эти годы идеологические тенденции в 
художественной литературе занимали важную позицию, и писатели, избегая современ-
ную тематику, уделяли значительное место исторической. Однако не все эти произведе-
ния описывали исторические события на высоком художественном уровне. В очерках, 
являющихся гибким идеологическим жанром, к исторической теме часто подходили с 
партийной позиции. Поэтому, произведения Е. Замятина «Три дня», Е. Замысловского 
«9 января», А. Алтаева и А. Феличина «От цепей к славе», Л. Гроссмана «Вторник о 
Королеве Павловой», И. Шмелевой «Неуповаемая чаша» и др. не сыграли важную роль в 
описании художественной истины с исторической достоверностью. Одной из основных 
причин этого был подход к событиям схематически, с идеологической точки зрения. В 
произведениях Ольги Форша «Одеты камнем», «Радищев», Юрия Тынянова «Кюхля» 
и «Пушкин», А. Чапыгина «Степан Разин», С. Злобина «Салават Юлаев», Г. Шторма 
«Повесть о Болотникове», А. Толстого «Петр I», А. Новиков-Прибоя «Цусима», С. Сер-
геев-Ценского «Севастопольская страда», Вячеслава Шишкова «Емельян Пугачев», Ва-
силия Яна «Чингиз хан», Сергея Бородина «Дмитрий Донской», И. Шишкевича «Иван 
Болотников», А. Караваева «Золотой клюв», А. Акушкина «Декабристы», В. Залежского 
«Восемь побегов в двенадцати тюрьмах», М. Марицы «Северное сияние», А. Алтаева 
«Стенькина Вольница» и др. проблема художественной истины с исторической реально-
стью была в определенной степени решена.

Степень изученности тематики. В художественном произведении историческая и 
художественная истина должна быть дана таким образом, чтобы писатель не искажал 
суть события. Поэтому писатель не только должен хорошо изучать исторические собы-
тия этого периода, но и быть объективным к ним. Эта объективность в той или иной 
степени соблюдалась в исторических романах А. Толстого, А. П. Чапыгина, Ю. Н. Тыня-
нова, О. Форша и др. В произведениях А. Чапыгина «Степан Разин», А. Толстого «Петр 
I», О. Форша «Современники», Ю. Тынянова «Смерть Визиря Мухтара» и др. художе-
ственная реальность с исторической истиной были даны параллельно, не искажались.

В 1936-1941 годах внимание как русских, так и многих национальных писателей, 
было сосредоточено на истории народов Средней Азии, и было написано много истори-
ческих произведений про монголо-татарскую эпоху. Среди этих романов со своей идеей 
и содержанием в романах С. Хмельницкого «Каменный щит», В. Яна «Чингиз хан», В. 
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Аристова «Смоленск», В. Костылевой «Козьма Минин», С. Бородина «Дмитрий Дон-
ской», Василия Яна «Огни на курганах» и «Чингиз хан» помимо исторических лично-
стей, широко использовалось описание исторических событий. Однако в исторических 
романах появилась проблема реальности и художественного воображения. То есть, как 
же историческая истина должна быть отражена в произведении? Каково место художе-
ственной истины в историческом романе? Насколько правильно искажение историче-
ских фактов писателем при описании художественной истины? Такие вопросы всегда 
были предметом споров среди историков, литературоведов и писателей. Понятно, что 
исторический роман – это не просто описание истории, здесь также участвует и художе-
ственное воображение. Здесь историческая реальность и художественное воображение 
сливаются. Н. А. Добролюбов, имея говоря о пропорции того и другого, писал: «Эти 
два требования необходимо объединить, включить выдумку в историю таким образом, 
чтобы она основывалась на истории, крепкими узами связывалась с историческим рас-
сказом, и они должны быть представлены так, чтобы читатель мог видеть живущих лич-
ностей, известных ему из истории, личная жизнь, внутренние духовные мысли и жела-
ния которых описаны в произведении очаровательностью поэзии. Это и является задачей 
исторического романа» (1, 530). Автор многих исторических романов А. В. Чаковский, 
определяя место и функциональность художественного воображения с исторической 
истиной в художественном произведении, писал: «Писатель при выборе исторических 
фактов должен исходить из понятия исторической закономерности, во-вторых, все, что 
создано профессиональной фантазией, не должно искажать сущность исторической ис-
тины» (2, 351). Во всех случаях теоретики главным считали неискажение исторических 
фактов в исторических произведениях, соблюдение пропорции исторической истины с 
художественной реальностью.

Изложение основного материала. Исторические романы «Египтянин», «Звезды над 
Самаркандом», «Дмитрий Донской» одного из выдающихся представителей русской ли-
тературы – Сергея Бородина, привлекают внимание как первые лучшие образцы этого 
жанра в советское время. Если в произведениях писателя «Египтянин», «Дмитрий Дон-
ской» был учтен дух эпохи, тенденции развития событий, хронологический принцип, 
то в некоторых местах исторического романа «Звезды над Самаркандом» этот принцип 
соблюден не был.

Известно, что С. Бородин под названием «Звезды над Самаркандом» объединил три 
романа. Первая книга романа – «Хромой Тимур», вторая называлась «Костры похода», а 
третья – «Молниеносный Баязет». Ясно видно, что роман был посвящен историческим 
личностям и событиям, не так уже представленным в советское время, как историче-
ская личность и события. Здесь как исторические события, так и исторические личности 
должны оцениваться таким образом, чтобы не происходило искажение истины. В три-
логии С. Бородина в определенной степени это было соблюдено; здесь помимо истори-
ческих фактов привлекалось также художественное воображение. Это совершенно есте-
ственно, поскольку писатель не историк, чтобы описывать все как есть. Писатель должен 
сначала описать дух эпохи со всей ее живостью. Этот аспект в том или ином смысле был 
соблюден в трилогии. Например, о внимании Тимура к торговцам, продолжении тор-
говли даже во время войны и открытости дорог для ее развития, такая информация при-
сутствует в различных исторических источниках. В романе «Звезды над Самаркандом» 



419

есть страницы, даже главы о поддержки Тимуром торговли. При написании этих страниц 
писатель опирался на исторические реалии. Например, после похода Тимура в Индию, 
узнав о том, с какими трофеями вернуться рыночные торговцы, пишет о том, что они 
тут заработают: «Индия! В рыночных рядах тревожно говорили о товарах, привезен-
ных оттуда. Для выяснения того, что привезти оттуда или отправить туда, к знатокам 
посылали сыскного. Они всегда держали деньги наготове, чтобы скупать у выживших 
людей трофеи по дешевой цене. Затем этот трофей они продавали по более высокой 
цене, но не сразу, держали пока спрос на него повысится» (3, 28). Во многих историче-
ских источниках есть факты о гегемонии торговых отношений в политике завоевателя. 
Венгерский востоковед Герман Вамбери в книге «Эмир Тимур» писал: «Эти товары и 
продукты, которые можно было приобрести в различных точках самаркандского рынка, 
упаковывались и по двум большим дорогам отправлялись в крупные города Западной 
Азии и Европы. Первая дорога проходила через Хорезм, Астарабад, Нижгород, Москву, 
ввозимые товары отдавались в торговые рынки, а другие – через Герат, Газвин, Тебриз, 
Трабзон загружались на генуйские, венецианские и византийские корабли и отправля-
лись в Европу. Несмотря на угрозу войны, торговля продолжалась во всех местах, где 
было влияние Тимура» (4, 53-54).

Писатель С. Бородин во многих частях романа в основном придерживается этого 
принципа и ссылается на исторические источники. В письме Эмира Тимура к Генуйско-
му правителю на передний план выходит важность торговли. В письме говорится: «Мы 
и в будущем готовы с уважением и радушием принимать ваших торговцев на наших 
землях, как это делаете вы. Никто не может давить на них, брать с них денег больше на-
меченного, потому что именно они благоустраивают наш мир» (4, 385).

Однако в некоторых частях романа в отношении писателя к истории происходит ис-
кажение сути событий, которое, наверное, не исходит из одностороннего взгляда писа-
теля на прошлое, возможно, просто связано с односторонностью при изложении фактов 
в документах, имеющихся у него под рукой. Образ армянского торговца Геворка Пушка, 
который, как и Тимур, занимает важное место в главной сюжетной линии романа, явля-
ется, прежде всего, продуктом художественного воображения.

Это уже личное дело писателя, зачем он в романе отводит образу этого торговца та-
кое важное место. Мы не имеем в виду описание событий, являющихся продуктом худо-
жественного воображения и не дающих ничего для сюжетной линии произведения. Это, 
прежде всего, воображение писателя и оно исходит из того, что он пытается заполнить 
пробелы в романе. Доверие Тимура к Геворку Пушку, то, что борьба армян занимает 
столько места в сюжетной линии романа, авторскую симпатию к нему можно считать 
плодом авторского воображения. Дальнее путешествие Геворка Пушка в качестве купца, 
то, что Тимур лично отправляет его в это путешествие, подробное описание того, с чем 
он сталкивается на пути и беседа со встречными армянами служит этой цели:

«Мкртыч не веря, спросил?
 Прочен ли дом армян но Родине Тимура?
 А как же?
 Вы не в курсе того, что он делал с армянами?
 Эх, это уже давняя тема. Прошло больше 10 лет. И еще, он никогда не трогал 

мамаркандских армян» (5, 323).
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Не ясно, почему образ Геворга Пушка был включен в роман? Может, писатель хотел 
показать, что Тимур хорошо относился к самаркандским армянам. Но в романе известно, 
что Геворк Пушок не знает о трагедии в Армении. Он не в курсе событий, связанных с 
разрушением домов в Армении, уничтожении семей, церквей, убийств священников и об 
обращении Метсопского священника Фомы к народу. Писатель неожиданно переносит 
события на Кавказ и говорит о храбрости армян здесь. В это время писателю попадается 
обращение Фомы Метсопского, в котором говорится: «Хайказский народ, армяне, мы 
обращаемся к вам! Слушайте!

Где-бы вы не были, слушайте!
Над нашей родиной нависла угроза! Горе нам!
Безжалостный, бессовестный, жестокий, гневный, повелитель дьявола, глава банди-

тов, убийц прибывает с востока, из Самарканда! Его зовут Тимур!
... Эй, армяне! Мы ждем от вас помощи! (6, 325-326). На самом деле, писатель по-

казывает, что Геворк Пушок хорошо знает, что они используют это как инструмент про-
паганды и поэтому не верит их «слезам».

Хотя из разговора Геворга Пушка становится ясно, что Эмир Тимур с симпатией от-
носился к армянам, создавал условия для их свободной торговли. Это обращение, ко-
торое мы дали в краткой форме, и борьба против Тимура занимает важное место в ро-
мане. Писатель С. Бородин дает это обращение, ссылаясь на Метсопского священника 
Фому. Дело в том, что писатель, обращаясь к книге исторической личности, Вартапета 
Фомы Метсопского, не заметил там исторических искажений, поверил общей содержа-
тельной тональности книги. Когда мы знакомимся с «Историей Тимура», то становимся 
свидетелями того, что С. Бородин в части романапро армян, Кавказ и Турцию писал под 
влиянием Ф. Метсопского и до конца не смог выйти из-под него. Следы и идеи книг 
Ф.Метсопского прослеживаются в разных частях романа. 

В романе сразу заметно, что на события, происходящие на Кавказе, автор смотрит 
глазами Фомы Метсопского, при создании портрета Тимура и описании сражений он 
предвзят. Здесь из главных принципов, обеспечивающих успех исторического романа, 
был нарушен. Давая художественную оценку политике Тимура, его сражениям, писатель 
подходил к ней с армянской позиции, смотрел на проблему узко. Самое главное то, что 
информация Ф. Метсопского и автора, ссылающего на этот источник, не подтвержда-
ются другими историческими сведениями. Если бы писатель был знаком с книгой Гер-
мана Вамбера «Эмир Тимур», то события в романе развивались бы в другом направле-
нии. Опыт исторического романа показывает, что писатель, изучающий источники про 
различные события, превративший эти события в художественную фактуру, подойдя к 
ним с объективной позиции, находится на правильном пути, очищает произведение от 
случайных подробностей. Несмотря на то, что С. Бородин в романе во многих главах 
сохранял дух той эпохи, не учел закономерность исторического развития, в некоторых 
моментах допустил идеологические искривления.

В книге «Хромой Топал» романа «Звезды над Самаркандом» в главах «Рынок», «Тор-
говцы», «Караван» не ясно, почему рассказывается о приключениях Геворка Пушка. Тре-
тья часть книги «Костры похода» под названием «Камни Армении» («Сарай», «Книги» и 
«Арзурум») в целом посвящена борьбе армянского народа против Тимура.
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Шестнадцатая глава романа называется «Книги». Она целиком посвящена Армении, 
сопротивлению армян против вторжения Тимура и их национальной борьбе. Он, опи-
сывая Армению, использует общее уподобление и пытается удревнить историю этого 
народа: «Издалека эти церкви, монастыри, руины казались руками скал, тесанных чело-
веком. Есть такие церкви и монастыри, рассеченные киркой архитектора, что возникает 
ощущение, что их создало перо скульптора… Люди отсюда тверды, как почва, непод-
чиняющаяся пахарю... Здесь все было твердым. Даже виноград хрустел во рту, каждую 
ягодку винограда необходимо было грызть как хрящ; ни один армянин не подчинялся 
воле чужеземца, стены каждой спокойной церкви утолщались, сама церковь превраща-
лась в узкую бойницу, за которой были храбрые солдаты»(6, 336).

С. Бородин писал о том, что армяне занимались торговлей с древних времен, описы-
вал их щедрость, гостеприимство, показывал, что когда в эти места «приходили с тро-
стью, а не копьем, как Тимур», вода в реках текла ласково, тихие буйволы медленно дви-
гались (6, 336). Автор утверждал, что армянские дома были низкими и покрыты почвой, 
чтобы защититься от врагов. Писатель, описывающий армян, как крестьян, получающих 
силу от почвы, писал: «Не взяв еще соху, каждый армянин, выходя из дома, брал нож и 
прятал за пояс; на поле двигался по вспаханной сохой полосе, и оттуда шел навстречу 
врагу» (6, 337). 

Писатель описывает армянский народ как трудолюбивого пахаря, использующего 
силу почвы, с помощью поэтических похвал, «превращение этих почв, тысячелетиями 
не дававших урожай, в пригодные для пахоты земли, уподобляет текст эпосу о труде». 
Как видно, описания писателя носят общий характер, он хвалит всю нацию и страну; а 
в художественном мышлении не идет речь о конкретном месте и времени, а фигурирует 
тезис, что весь народ, вся страна может видеть «святого Масиса» Или то, что армия 
Тимура двигалась между «армянскими холмами» над «каменистой почвой» не означа-
ет ничего, кроме общих слов. Ясно видно, что писатель, используя слова «Армения», 
«древний», хочет придать этому месту статус древних территорий, а людей преподнести 
как храбрых, борющихся за каждый кусок земли. Писатель, поверив в то, о чем говорит, 
сравнил это место с Азербайджаном:

Тимур косо смотрел на черного льва (имеется ввиду на Агрыдаг)...
Здесь все отличалось от Азербайджана.
Когда здесь останавливались, на них не нападали с незамеченных оврагов. Здесь 

каждую скалу, каждую башню, каждый церковь брали сбольшими потерями, как будто 
брали крепости» (6, 338). С. Бородин несколько страниц исторического романа посвя-
щает мужеству защитников Бордага и пишет о том, что Тимур не может покорить этих 
армянских защитников, когда они взбираются на вершину горы. Согласно описанию пи-
сателя, после поднятия защитников на вершину горы, Тимур отправляет к ним армянина. 
Встретившись с ним, он пребывает под впечатлением от их храбрости и просит, что-
бы они и его брали в свои ряды. Затем Тимур посылает другого продажного армянина. 
Он,приняв крытые носилки за сокровище, усмехается и с иронией спрашивает, почему 
они подняли «сокровище монастыря» на вершину горы. В ответ защитники говорят, что 
это книги, и они не отдадут их Тимуру. Автор общими словами описывает, как защит-
ники Бордага, состоявшие всего из нескольких человек, противостояли и не покорялись 
тысячам людей, не может обосновать, почему горцы не могут взять эту гору и пишет, 
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что Тимур оставляет тут около сотни воинов и идет на другие сражения. После ухода их 
оттуда, армянские защитники спускаются вниз. С. Бородин описывает эту сцену следу-
ющим образом:

Они уносили на своих плечах паланкин, покрытый позолоченной тканью. Было та-
кое ощущение, что они носят своих правителей или мудрых священников, глав своих 
народов.

Они тайно шли в Месропский монастырь, где монах для будущих поколений писал 
вечные слова про их мужество.

Дальше в романе продолжаются ошибки, связанные с употреблением необоснован-
ных исторических фактов, или же неверно описывается сама история. Писатель время 
от времени переносит события в разное время и пространство. Один из исследователей 
творчества С. Бородина В. Акимов, поверивший в книжный миф писателя про армян, 
отмечая его фанатичность, пишет: «С. Бородин в молодости бывал в Армении. В Ме-
тедеране, «где собраны все армянские книги, спасенные предками в темные прошлые 
века». С жадным интересом глядел он на окаменевшую книгу, и фантазия художника 
домыслила историю ее спасения. Так «родился» Мартирос, человек из народа» (7, 121).

Выводы. Как видно, когда речь заходит об исторических романах и научных уточ-
нениях, это является одним из основных условий для писателя: опираться на факты и 
источники. Иногда один из этих фактов не достаточен, поэтому надо обращаться к не-
скольким. В этом смысле писатель, описывая прошлые события, должен ссылаться на 
источники, которые отражают несколько различных взглядов. Автор никогда не должен 
быть предвзятым в отношении истории, личности, не искажать историю, наоборот, на-
полнить новой жизнью события летописцев, а также авторов тезкире. Только так можно 
адекватно оценить прошлые события и личности.
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ПИТАННЯ СПОТВОРЕННЯ ФАКТІВ ПРИ ОПИСІ РЕАЛЬНОСТІ 
В ІСТОРИЧНОМУ РОМАНІ

У статті досліджуються проблеми опису художньої реальності з історичною 
дійсністю в російських історичних романах 30-50-х років XX століття. Однією з основ-
них причин цього був підхід до подій схематично, з ідеологічної точки зору. Показується, 
що в деяких історичних романах цього періоду автор дотримується цього принципу, 
але в багатьох роботах наявні були викривлення при зображенні історичних подій та 
особистостей. Історичні романи «Єгиптянин», «Зірки над Самаркандом», «Дмитро 
Донський» одного з видатних представників російської літератури – Сергія Бородіна, 
привертають увагу як перші кращі зразки цього жанру за радянських часів. Якщо в тво-
рах письменника «Єгиптянин», «Дмитро Донський» був врахований дух епохи, тенденції 
розвитку подій, хронологічний принцип, то в деяких місцях історичного роману «Зірки 
над Самаркандом» цей принцип не був дотриманий. У художньому творі історична і 
художня правда повинна бути репрезентовані таким чином, аби не було перекручення 
подій. Тому письменник не тільки повинен добре вивчати історичні події цього періоду, 
але і бути об’єктивним у ставленні до них.

Ключові слова: російська література, роман, історична правда, художня реальність, 
С. Бородін.
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QUESTIONS OF DISTORTION OF FACTS IN DESCRIPTION OF REALITY
IN A HISTORICAL NOVEL

The article explores the problems of describing artistic reality with historical reality in 
Russian historical novels of the 30-50s of the 20th century. One of the main reasons for this 
was the approach to events schematically, from an ideological point of view. It is shown that in 
some historical novels of this period this principle is observed, but in many works distortions of 
historical events and personalities were made. The historical novels “Egyptian”, “Stars over 
Samarkand”, “Dmitry Donskoy” by one of the prominent representatives of Russian literature 
- Sergei Borodin, attract attention as the fi rst best examples of this genre in Soviet times. If 
the works of the writer “Egyptian”, “Dmitry Donskoy” took into account the spirit of the era, 
trends, historical chronological principle, then in some places of the historical novel “Stars 
over Samarkand” this principle was not observed. In a work of art, historical and artistic truth 
must be given in such a way that the writer does not distort the essence of the event. Therefore, 
the writer should not only study the historical events of this period well, but also be objective 
about them.

Key words: Russian literature, novel, historical truth, artistic reality, S. Borodin.
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ВІДТВОРЕННЯ СТИЛЬОВИХ ДОМІНАНТ НІМЕЦЬКИХ НАРОДНИХ 
КАЗОК В УКРАЇНОМОВНОМУ ПЕРЕКЛАДІ 

Статтю присвячено дослідженню основних методів відтворення стильових до-
мінант німецьких народних казок в україномовному перекладі. Представлено аналіз 
перекладених ініціальних, медіальних та фінальних формульних структур німецької на-
родної казки. Виявлено, що відтворення змісту і форми оригіналу досягається шляхом 
описового, еквівалентного та буквального перекладу, внаслідок чого стає можливим 
передати практично всі елементи оригіналу. Лексичні, граматичні і стилістичні заміни 
послаблюють або, навпаки, посилюють певні висловлювання. Це є наслідком того, що 
оригінальність формульної побудови народної казки пов’язана безпосередньо з особли-
востями ментальності народу. Переклад як інструмент міжмовного і міжкультурного 
спілкування повинен забезпечувати адаптацію культур взаємодіючих мов.

Ключові слова: традиційні формули, стереотипність, інтертекстуальний код, пе-
рекладацькі трансформації, варіативність.

Науковий спектр досліджень казки дуже різноманітний. Текст народної казки нео-
дноразово перебував у фокусі наукових розвідок структурно-типологічного [4; 7; 15], 
структурно-зіставного [10; 16], історико-генетичного [8; 11], синтаксичного [1], стиліс-
тичного [3; 13] напрямів. 

Ставши об’єктом розгляду в перекладознавстві, наукові розвідки зосереджувалися 
переважно на проблемі перекладу слів-реалій, представлених у текстах народних та лі-
тературних казок. Мета нашої роботи полягає у визначенні особливостей традиційних 
елементів тексту німецької народної казки та основних методів їхнього відтворення в 
україномовному перекладі. 

Отже, об’єктом дослідження виступають загальні фрагменти тексту німецької народ-
ної казки, які набувають характеру стабільних словесних формул і посідають особливе 
місце, оскільки являють собою основний жанровий маркер казкового тексту. 

Предмет наукової розвідки становить функціональна відповідність перекладу сти-
льових домінант німецьких народних казок в україномовному варіанті.
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Власні результати дослідження німецької народної казки дозволили дійти висновку, 
що казку як жанр визначають точна форма, чітка і злагоджена послідовність розповіді 
[6]. Казка не має в своїй структурі ані передмови, ані післямови як таких. Характерними 
частинами структури казки є зачин, розвиток подій, кульмінація та розв язка. Ці склад-
ники композиції однакові для різних сюжетів й утворюють певне ціле. Отже, можна на-
голосити, що казка через повторюваність та схожість зав’язок та розв’язок, набула ознак 
стереотипності. 

Стереотипність – одна з характерних рис фольклору, оскільки вона наявна тією чи ін-
шою мірою в різних фольклорних жанрах і впливає на різні аспекти усної народної твор-
чості. Стереотипність в казці є результатом дії «епічних законів» художньої літератури, 
які А. Ольрік намагався встановити ще на початку XX ст. [цит. за 12, с. 7]. Пізніше 
В. Я. Пропп, вивчаючи стереотипність казки з «морфологічного» погляду, демонструє її 
чітко виражений формальний характер. Дослідник констатував нове мовно-прагматичне 
співвідношення: композиція (морфологія) – сюжет, еквівалентне співвідношенню інварі-
ант – варіант [11, с. 19 – 20]. 

Традиційні елементи тексту народної казки перебувають у фокусі наукових спостере-
жень Н. Рошияну. Сутність традиційних формул полягає в їхніх функціях, безпосередньо 
пов’язаних зі специфікою казки як складного фольклорного жанру. Дослідник поділяє 
казкові формули на три групи:

– ініціальні формули (зав’язка), які своєю чергою, поділяються на «хронологічні» та 
«топографічні»;

– медіальні формули, що також поділяться на «зовнішні» та «внутрішні»;
– фінальні формули [12, с. 16 – 17].
Звернімося до сутності традиційних формул, які безпосередньо пов’язані зі специфі-

кою казки як складного фольклорного жанру. 
Мосьпан Н. В., розглядаючи традиційні формули авторської казки з погляду пере-

кладознавства, вважає їх казковим інтертекстуальним кодом. Це припущення авторка 
висловлює з огляду на те, що традиційні різновиди казкових формул є певною сукупністю 
правил і обмежень, служать для ідентифікації казки і створюють певне налаштування у 
свідомості читача [9, 142 – 143.]. Саме тому вони є важливим елементом відтворення у 
перекладах. 

Традиційним елементом німецької народної казки є зачин, провідною функцією яко-
го вважають введення слухача / читача у хід подій. Зазвичай казка починається з експо-
зиції, де мова йде не про дії, а про стан персонажа й уявлення про нього як біовітальну 
або соціальну сутність і є своєрідною експозицією про час та місце подій. У більшості 
текстів німецьких народних казок зачин характеризується умовністю та інформативною 
насиченістю і створює чітку межу між буденним життям та казковою оповіддю. Напри-
клад:

„Ein König hatte eine Tochter, die war über alle Maßen schön, aber dabei so stolz und 
übermütig, daß ihr kein Freier gut genug war“ [14, с. 224].

„В давні часи колись жив один король і мав він дочку надзвичайно гарну, а разом з 
тим і неймовірно горду, пишну та перебірливу: хто-б за неї не посватався, то все не по 
ній“ [5, с. 101].



426

„У одного короля була дочка, і така красуня, що й не сказати, але ж горда та пиш-
на: жоден жених їй не подобався“ [2, с. 54].

„Es war ein armer Bauersmann, der saß abends beim Herd und schürte das Feuer, und die 
Frau saß und spann“ [14, с. 171].

„Сидів раз бідний селянин увечері біля грубки та перегортав огонь, а жінка його 
пряла“ [5, с. 62].

„Жив на світі бідний селянин. Якось увечері розпалював він вогонь у грубці, а жінка 
пряла“ [2, с.12].

Як ілюструють наведені приклади, переклади ініціальних формул максимальною 
мірою репрезентують зміст оригіналу, що досягається шляхом збереження певної струк-
турно-семантичної близькості вихідного і 

перекладного текстів. Перекладацька стратегія в цьому разі передбачає не жорстку 
послідовність перекладу представлених структур, а збереження функціональної домі-
нанти тексту оригіналу. У цьому сенсі запропонований переклад забезпечує адаптацію 
культур взаємодіючих мов шляхом адекватної передачі фонових знань за допомогою 
слів-відповідників (біля грубки), методу доповнення (в давні часи колись) та пояснення 
(що й не сказати). 

Слід також зазначити, що при перекладі ініціальних формул часто використовується 
синтагматичний спосіб перечленування, де синтаксична структура одного речення роз-
бивається на два та більше оригінальних речень. Наприклад:

„In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, lebte ein König, dessen Töchter 
waren alle schön, aber die jüngste war so schön, daß die Sonne selber, die doch so vieles gese-
hen hat, sich verwunderte, sooft sie ihr ins Gesicht schien“ [14, с. 12].

„В старовинні часи, як багато чого на світі робилося по щучому призволенню, або 
як кажуть, з доброго дива, жив один король. І було у того короля троє дочок і всі гарні, 
мов намальовані, та самою з них найкращою була менша доня. Такої вродливої дівчини 
ще не було на світі, так що сонечко, котре за свій вік багато дівчаток набачилось, той 
воно, як світило королівні в личенько, їй раз-у-раз дивувалося“[5, с. 5].

Як бачимо, перекладацькі трансформації на рівні речення враховують насамперед 
міжмовні відповідності, оскільки для української мови не є характерним вживання надто 
довгих складних речень з декількома підрядними.

Для розвитку дії в німецькій народній казці характерною ознакою є динамізм. Події 
прямують одна за одною хронікально у природній послідовності і виявляють себе у при-
чиново-наслідковій та часово-просторовій формі. Між окремими діями використовують-
ся медіальні формули, які з’єднують певні елементи розповіді, що мають наявні значні 
відстані у просторі та часі, де відсутнє довільне переміщення персонажа. Проілюструє-
мо це за допомогою наведених прикладів:

„Nun war es eine Zeitlang bei der Frau Holle, da ward es traurig und wußte anfangs selbst 
nicht, was ihm fehlte, endlich merkte es, daß es Heimweh war“ [14, с. 122].

„Як отак пробула вона в наймах у баби Метелиці щось уже з кілька місяців, то зро-
билось їй чогось так сумно, так невесело, аж міста собі не знаходила“ [5, с. 44].

„Пробула дівчина певний час у старої та й засумувала, а чого їй бракує, то спочатку 
й сама не знала“ [2, с. 9].
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З прикладів бачимо, що медіальні формули утворюють ту площину координат, що 
сприяє швидкоплинності та стислості подій у народній казці. Для німецьких народних 
казок характерними є такі стійкі вирази, як nach einer Weile; bald danach; nach ein paar 
Tagen; ein paar Stunden; einige Zeit danach; nach einiger Zeit; über eine Zeit; eine Zeitlang. 
Цей параметр невизначеності представлено в україномовному перекладі наступними 
структурами: як минув час; знову минув не малий час; трохи перегодя; як уже жили вони 
разом; згодом; трапилося так, що; аж ось, скоро після цього; а тим часом. Переклад, на 
нашу думку, включає адекватні українські відповідники, сприяючи досягнення функціо-
нальної еквівалентності між оригіналом і перекладом.

До композиційних складників німецької народної казки належать також і заключні 
формули. Вони стосуються подій в казці або вказують на завершення оповіді. Кінцева 
формула може містити у собі і життєву мудрість. Проілюструємо це на прикладах:

„Das Pech aber blieb fest an ihr hängen und wollte, solange sie lebte, nicht abgehen“ [14, 
с. 124].

„І так та смола прикипіла дівці до тіла, що й до віку її не можна було нічим ні від-
мити, ні вискребти“ [5, с. 47].

„І справді, смола так пристала до ледащиці, що не відмилася, скільки вона жила на 
світі“ [2, с. 11].

Зіставний аналіз оригіналу і українського перекладу дозволив виявити прийоми ком-
пенсації, де введення експресивного і на початку речення в обох варіантах перекладу 
зберігає емоційне навантаження фінальної формули. Прикладом стратегії уяскравлення 
експресивності заключного елементу німецької народної казки є наступний фрагмент, де 
точність перекладу полягає у функціональній, а не формальній відповідності оригіналу:

„Siehst du, so geht’s in der Welt“ [14, с.18].
„Бачиш, як буває в світі“ [5, с. 21]!
На наш погляд, переклад містить логічну гармонію першоджерела, а відхилення від 

прямої словарної відповідності частки so виступає потужним виразовим засобом зі спо-
нукальною семантикою.

У поданій таблиці представлено традиційні словесні формули німецьких народних 
казок у зіставленні з україномовним перекладом.

Традиційні елементи 
тексту народної казки

Німецькі народні казки. Відтворення в україномовних 
перекладах

ініціальні формули Es war einmal [14, с. 116].
Vor Zeiten war [14, с. 218].

In den alten Zeiten, wo das 
Wünschen noch geholfen hat, 
lebte ein König[14, с. 12].

Колись то жив[5, с. 39].
Колись, в дуже давні літа жив 
[5, с. 34].
В старовинні часи, як багато 
чого на світі робилося по 
щучому призволенню, або як 
кажуть, з доброго дива,
жив один король [5, с. 6].
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медіальні формули Es geschah, daß an dem Tage, 
wo es gerade fünfzehn Jahr alt 
ward[14, с. 219].
Nun waren aber gerade die 
hundert Jahre verfl ossen, und 
der Tag war gekommen[14, с. 
220].
Es ging die ganze Nacht 
durch und auch den andern 
Tag in einem fort, bis es 
vor Müdigkeit nicht weiter 
konnte[14, с. 214].
Nachdem sie lange 
herumgezogen waren, kamen 
sie in eine Stadt[14, с. 118],

Приключилося так, що 
як минуло дівчині якраз 
п’ятнадцять років [5, с. 35].
Тепер саме минуло цілих сто 
років, і надходив момент, коли
[5, с. 37].

Вона йшла цілесеньку ніч і 
ввесь другий день, аж покиль 
не знемоглася так, що далі не 
могла йти [5, с. 79].

Після того вони довго 
кружляли по світу і заїхали 
якось в одно місто[5, с. 41], 

фінальні формули Und der das zuletzt erzählt 
hat, dem ist der Mund noch 
warm[14, с. 133].
Ich wollte, du und ich, wir 
wären auch dabei gewesen[14, 
с. 228].

От і все. Вам казка, а мені 
бубликів за те в’язка [5, с. 77].

Ах, як там було гарно! Я б 
хотів, та, мабуть і ти зі мною 
хотів би побувати на тому 
бенкеті[5, с. 108].

У результаті дослідження перекладу традиційних формул німецьких народних казок 
було виявлено, що в українському варіанті словесні формули характеризуються типо-
вими структурами, що зберігають специфічні жанрово-родові властивості оригіналу і 
відтворюють їх в моделі іншої культури, на що й варто звертати увагу при перекладі.

Таким чином, загальні фрагменти тексту народної казки посідають особливе місце, 
оскільки є стереотипними й часто набувають характеру стабільних словесних формул, 
що не виключає відомої варіативності в середині самих традиційних формул. Вони да-
ють уявлення про казковий твір як про певну художньо-естетичну цілісність. Трудність 
для перекладача постає в спробі передати усі складники композиції німецької народної 
казки формульним різноманіттям українських виразів.
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ОТОБРАЖЕНИЕ СТИЛЕВЫХ ДОМИНАНТ НЕМЕЦКИХ НАРОДНЫХ 
СКАЗОК В УКРАИНСКОМ ПЕРЕВОДЕ

Статья посвящена исследованию основных методов воспроизведения стилевых до-
минант немецких народных сказок в украинском переводе. Представлен анализ пере-
веденных инициальных, медиальных и финальных формульных структур немецкой на-
родной сказки. Выявлено, что воспроизведение содержания и формы оригинала дости-
гается путем описательного, эквивалентного и буквального перевода, в результате 
чего становится возможным передать практически все элементы оригинала. Лексиче-
ские, грамматические и стилистические замены ослабляют или, наоборот, усиливают 
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определенные высказывания. Это является следствием того, что оригинальность фор-
мульного построения народной сказки связана непосредственно с особенностями мен-
тальности народа. Перевод, будучи инструментом межъязыкового и межкультурного 
общения, должен обеспечивать адаптацию культур взаимодействующих языков.

Ключевые слова: традиционные формулы, стереотипность, интертекстуальный 
код, переводческие трансформации, вариативность.
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REPRODUCTION OF STYLE DOMINANT OF GERMAN FOLK TALES IN 
UKRAINIAN TRANSLATION

The article deals with the study of the main methods of reproducing the style dominants 
of German folk tales in the Ukrainian translation. The aim of this study is to determine the 
features of the traditional elements of the text of the German folk tale and the main methods 
of their reproduction in the Ukrainian translation. The article gives a detailed analysis of 
initial, medial and fi nal formulary structures of the German folk tales. It is revealed that the 
reproduction of the content and form of the original is achieved by descriptive, equivalent and 
literal translation, as a result of which it becomes possible to transfer almost all elements of 
the original. This article reports the results of lexical, grammatical and stylistic substitutions 
which weaken or, on the contrary, reinforce certain expressions. This is a consequence of the 
fact that the originality of the formulaic construction of a folktale is connected directly with the 
peculiarities of the mentality of the people. Most of the formulary structures of German folk 
tales have their own semantic, stylistic and functional equivalents in the Ukrainian translation. 
Translation, being a tool for interlingual and intercultural communication, should ensure the 
adaptation of cultures of interacting languages.

Key words: traditional formulas, stereotype, intertextual code, translational transforma-
tions, variability.
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ЛІНГВІСТИЧНІ ІГРИ ЯК ФОРМА РОЗВИТКУ МОВНОЇ СОБИСТОСТІ 

Постановка проблеми. Гасло «УСЯ АБЕТКА!» Ліна Багнюк (Вересень) розкриває 
як абревіатуру: Унікальне Словесне Явище: Антологія Багатоголосся Ефектних Тавто-
грам Колективу Авторів. За цим – відомості про навчальний посібник «АБЕТКОВИЙ 
СЛОВОГРАЙ: тавтограми, монофони…», колективну працю, котра поєднала в собі тво-
ри тематичної сторінки «Українська абетка з текстів, де всі слова на одну літеру» у ме-
режі Фейсбук [https://www.facebook.com/groups/1640075546056506/?fref=nf]. Зазначимо, 
що ця сторінка у мережі перебуває в стані постійного творення, свідчить про додаткові 
можливості розвитку мовної особистості. Поняття «мовна особистість» словники ви-
значають як «носія мови, який добре володіє системою лінгвістичних знань, репродукує 
мовленнєву діяльність, має навички активної роботи зі словом, дбає про мову і сприяє 
її розвитку». Це мовець, «який забезпечує розширення функцій мови, творення україно-
мовного середовища в усіх сферах суспільного життя, виявляє природне бажання повер-
нутися в повсякденному спілкуванні до рідної мови, до відродження культури, традицій 
народу, до вироблення зразків висококультурного спілкування літературною мовою» [9]. 
Наразі на сторінці представлені відомості про сенкани, штрихи, словникові куби, аб-
цедарії, котрих немає у першому видінні друкованого варіанту. Осмисленню феномену 
мовної особистості сприяє застосування подібних лінгвістичних знань у комунікативній 
практиці, писемному й усному спілкуванні мовців (С.Я.Єрмоленко) що й ілюструє ана-
лізоване видання.

Ідея створити УКРАЇНСЬКУ АБЕТКУ, де тексти на кожну літеру складались би зі 
слів на одну букву, викликала неабиякий інтерес, зокрема й у користувачів соціальних 
мереж, тож до колективу творців віртуальної Абетки долучилися представники різних 
регіонів України та зарубіжжя. Наразі ми маємо унікальне видання «Абетковий слово-
грай» у книжковому [1] і журнальному [2] варіантах, котрий не тільки відтворює наявний 
лексичний запас авторів, а й ілюструє багатство української мови, представляє авторські 
новотвори, стає поштовхом для розвитку словотворчості учасників україномовної спіль-
ноти, матеріалом для лінгвістичних ігор. Згодом почали з»являтися тексти зі слів на одну 
літеру в різних жанрах. Унікально творчі педагоги з усієї України долучилися до процесу 
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їхнього творення. От тільки кілька імен - Ольга Сирота, Ольга Криворотенко, Наталя 
Немировська. Людмила Малюта, Лілія Прозорова, Лілія Майборода... Вражала поетична 
добірка Наталі Nataliya Hammouda з Тунісу, «чотири рядки» Лесі Олександри, «пори 
року» Ірини Кулаковської... Наявні в посібнику тексти свідчать, що дехто з авторів уже 
має напрацювання, котрі в перспективі можуть стати персональними «Абетками», вбача-
ються окремими виданнями. Крім дитячих текстів Наталії Мавдрик і Тетяни Гребенюк, 
це – прозові твори педагога з Тернопільщини Ніни Багнюк, яка вже має окреме видання 
текстів, де всі слова на одну літеру, але (поки що) не Абетку. 

Як засвідчив аналіз досліджень і практичних матеріалів зі творення текстів на одну 
літеру, подібна абеткотворчість використовується фахівцями з початкової школи і до-
шкілля – логопедами, вихователями, учителями, шкільними педагогами і викладачами 
мови, літератури, риторики, на заняттях з розвитку творчих умінь і навичок майстрів 
пера, акторської майстерності та ін. Приклади їх можна побачити в мережі на сторінці 
«Весела абетка», яку веде Микола Владзімірський.

Про творчі можливості Алфавіту пише у своєму дослідженні професор Олена Пан-
ченко з Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара: «Алфавіт, 
котрий є лінгвістичною універсалією, саме в тому чи іншому вигляді лежить в основі 
будь-якої мови, надає різноманітні можливості для творчої діяльності людини як в лінг-
вістичній сфері, так і в інших видах діяльності. Невичерпні можливості надає алфавіт як 
основа мовної гри». За спостереженнями дослідниці, ілюстративний супровід алфавіту 
можна класифікувати так:

1) тексти, котрі сприяють розумінню і запам’ятовуванню алфавіту; 
2)дидактичні тексти з виховною метою; 
3) тексти, котрі являють собою лінгвістичну гру; 
4) гумористичні, сатиричні тексти.
В останній групі особливе місце посідає творення речень і оповідань на всі букви 

алфавіту (монофони)» [8, с. 64-65].
Виклад основного матеріалу. Лінгвістичні ігри, як технології «з минулого», завжди 

активізуються при з’яві нового матеріалу. Наявні їхні класифікації: за місцем виконан-
ня – рухомі; нерухомі; за формою виконання – усні; письмові; за кількістю учасників – 
індивідуальні; колективні, мовні конкурси: вікторини; ребуси; шаради; кросворди; за-
гадки; епіграми; лото; каламбури; аукціон; змагання тощо. Наразі ігри мають і «власні» 
назви, й практики успішно послуговуються ними: «Змійка» «Цікава буква», «Буква до 
букви», «Складовий аукціон», «Мовна плутанина», «Аукціон», «Сховане слово», «Від-
гадай слово» тощо [7]. 

Дослідники зазначають, що такі тексти частіше зустрічаються в поезії, проте відомі 
й у прозі. Зазвичай, носять ігровий, жартівливий характер. Їх часто зустрічають у літе-
ратурі для дітей, з педагогіки. Відомі тавтограми серед дитячих віршів, часто у вигляді 
скоромовок: – Варка варила вареника, Василь взяв вареника. Варка Василя варехою. Ва-
силь Варку вареником; – Пилип прилип, прилип Пилип. Пилип плаче. Пилип посіяв просо, 
Просо поспіло, Пташки прилетіли, Просо поїли.

У мережі можна натрапити на приклади цікавих мовних технік. Монофон (невели-
кий текст, всі слова якого починаються з одного звука), тавтограма (літературна форма 
тексту, особливість якої в тому, що всі слова починаються з однієї літери), ліпограма 
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— текст, в якому бракує певного звуку задля витворення особливого евфонічного ефекту. 
Суть ліпограми полягає в тому, що слід скласти текст (чим довший, тим краще), сло-
ва котрого не міститимуть якоїсь однієї (чи навіть кількох) букви. А є ж ще діаманта, 
словниковий куб, брахіколон, сенкан, кроссенс, кластер, штрихи… Зазвичай такі при-
йоми зустрічаються у віршах, проте наявні й в інших літературних жанрах. Вони здатні 
емоційно поліпшити мову, розширити словниковий запас і допомогти авторові відчути 
свободу творчості. 

До тавтограм звертались різні автори. Серед них є такі, котрі працюють із тавтогра-
мою систематично. Вражають і змістом, і обсягом, і словниковим наповненням тексти 
вчительки Любові Сердунич із Хмельниччини (у посібнику вони – найдовші: понад 1400 
слів мають тексти «Володарка Весна» і «Зайдам – зась!»). 

Були випадки, коли текст, представлений автором коментувався учасниками спіль-
ноти у такій спосіб, що всі слова у коментарі теж були на одну літеру. Так, «оповідка 
для дітей» учительки початкових класів Турківської школи №1 Львівської обл. Тетяни 
Гребенюк з використанням коментарів колег до тексту став оповідкою для дорослих. 
Відредагована, вдосконалена влучними веселими висловлюваннями, «перчинками» від 
Lesja Basha, Катерини Кілянчук, Татяни Чернышенко, Nataliia Mavdryk колективна жар-
тівлива оповідка має у посібнику такий вигляд: 

ВАРЧИНІ ВИШНЕВІ ВАРЕНИКИ (оповідка для дорослих)
Вівторкового вечора Василева Варка варила вишневі вареники. Вміло вимішувала, 

виспівувала, виліпляла великі вареники, вкладаючи вишні...
Василь вигулювався вулицею, вгледів Варчине вікно... 
Варилися вареники... варилися… Вийняла Варка вареники, виклала вистудитися.. 

Вхопив Василь великого вишневого вареника, вибіг, втік... Варка взяла вареху, вхопила 
Василя, вибила, відібрала вареник. «Вибитий» Василь втікав воротами... Василь вере-
щав, вибачався... Вмовив Варку віддати вареника. 

Весела Варка віддала Василеві вечеряти всі вареники. Василь Варку величав, вихва-
ляв... Виїв всі вареники, визбирав вишні, вимастив вишнями вуса, витерся... .

Ввечері вдягнулися, вийшли вулицею вдвох вигулятися.. Вирішив Василь висватати 
Варку. Варка верещала, вселилася від Василевої витівки...

Вусами викрученими всміхався Варці Володька, вареників вистачало всім... Варка - 
вигадлива... Варка - вибаглива... Вередлива Варка вибрала Володьку. Володька - військо-
вий. Василь - ветеринар...

Василь Володьку вислідив, відлупцював. Варку відібрав! Володька втік в Вінницю. В 
Вінниці Володька вислідив Вальку. Валька вабить всіх великими вухами. Великі вуха - 
вада. Всі величають вухатою. Варто виправити ваду, врізати вуха... Володька влюбився, 
вженився... Володька - везучий , вухата Валька - везуча. Вдало відгуляли вечірку. Вирощу-
ють виноград, виробляють вино, випивають вишнячок, вимішують вінегрет. Вигодува-
ли веприка. Веселяться!!!!! Вродили Вітьку, Ваську, Віроніку, Василину, Віталія, Вадима, 
Валерія. Все винні вишневі вареники...

...Василь Варку виціловував)) Висватав Василь Варку, Відгуляли весілля... Всі весе-
лилися, виспівували, витанцьовували... Василь волею володів. Він Варку вимагав вечора 
витримати. Вдалий веселий весільний вечір! Вночі Василь Варці вичитував власні вірші...

Варка вранці встала весела, вихваляла Василя. 
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Варка - вража відданиця))))
Всьому винні вишневі вареники! Вареники всюди, всякчас всім втіху віють. Вдалих 

вам всім веселих вечорів!!! Варіть вишневі вареники!!! Варто!

Не залишився без уваги і текст-жарт «Оцінка» від учительки української мови та 
літератури Ольги Криворотенко з Дніпропетровщини:

ОЦІНКА
Ользі остогидло озвучувати огидні оцінки. Ольга обміркувала, обдумала , озирну-

лась, осміхнулась, осмілилась омріяне оприлюднити, ощасливила одинадцятикласників 
оцінками одмінними!

Коментарі теж були на літеру О, в результаті виник діалог-жарт між двома педаго-
гами різних поколінь з Дінпропетровщини – Ольги Криворотенуо і Наталки Мавдрик 
: Ольга Криворотенко Діалог- жарт .Автори Ольга Криворотенко та Наталія Мавдрик:

«ОХ ОЦІ ОЦІНКИ!»
- Ользі остогидло озвучувати огидні оцінки. Ольга обміркувала, обдумала, озирну-

лась, осміхнулась, осмілилась омріяне оприлюднити, ощасливила одинадцятикласників 
оцінками одмінними!

- Одначе одмінники оддячать Ользі .Отримають оцінки одмінні оцього оцінювання.
Обиратимуть одну освіту.Освічені особи- основа Отчизни.Ото Ольга обрадується!!

- От обрадується Ольга!
- Ото такі обдарування!Отак Ольгу одні ощасливили одначе!
- Отак, отому обдарованих особистостей отакими охапками орхідей обсипаю! 
Одинадцятикласники, одпочивайте, оздоровлюйтесь,ощасливлюйтесь,обнімайте

сь! 
Оцінка Онкович: «Отак обдаровані одинадцятикласники ощасливили Ольгу.»
Не залишилися осторонь лінгвістичної гри в абетковий словограй й українські поети. 

Ілько Колодій «опрацював» кілька літер. Пропонуємо його інтерпретацію букви Д: 
ДІД ДАНИЛО
Дід Данило – 
давнина,
Дід Данило – 
дивина!
І
Дід Данило – 
демократ!
Добивався, 
доривався:
Дід Данило – 
депутат!
ІІ
Дід Данило – 
дідом дід,
Досидівся,
Долежався: 
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Дід Данило – 
Дармоїд!

Дайте дідові 
Домкрата! - 
Добивають,
Доконають, 
Дразнять діда
Дитинчата…
Кілька віршів-монофонів представлені Наталею Хаммоуда з Тунсу. От її поезія на 

літеру К:
Коло криниці калина,
Китиці квітів-кришталю,
Клен кучерявий крислатий,
Крикнув калині: «Кохаю».

Красна клонилась калина,
Килимом квіти краплисті,
Колодуватимуть* клена,
Квапляться, крають з користі.

-Клене, кленочку коханий! -
Криком калина кричала.
Колір крайнеба кривавий,
Каркали круки , кружляли.
(Колодувати*-розмовне, різати на колоди. Н. Хаммоуда).
Збірочка Ніни Багнюк (Ліна Вересень) «Словоцвітів дивний світ» містить дев’ять 

пейзажних, психологічних і філософських етюдів, в яких кожне слово починається на 
одну літеру. До речі, пані Ніна «образилась» за букву «Ь», з якої не починаються слова в 
українській мові, і написала: «Не претендую ні на що. Просто подумала: можливо, ця лі-
тера також має шанс?» Запропонувала текст, який може стати поштовхом до нової мовної 
гри – писати тексти, де всі слова закінчуються на одну літеру.

СУТЬ ВІДНАЙДІТЬ
МимохідЬ, мимохітЬ
БілЬ столітЬ днесЬ хранітЬ,
ЄдністЬ, вірністЬ бережітЬ,
СутЬ, міцЬ віднайдітЬ!

ЛінЬ-байдужістЬ гетЬ женітЬ!
ЮнЬ знанЬ-умінЬ учітЬ,
МитЬ натхненЬ ловитЬ спішітЬ.
ЛишенЬ любітЬ, творітЬ, пишітЬ!
© Ліна ВЕРЕСЕНЬ (Ніна БАГНЮК)
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До творців текстів – літераторів, бібліотекарів, учителів, просто любителів Сло-
ва – долучилися діти. Першими були Шапран Анастасія, Якубовська Ольга, Новохотько 
Анна –восьмикласниці Новоград-Волинської ЗОШ № 2 з Житомирщини. Смак до такої 
мовотворчості прищепила їм вчителька Ірина Рожок, теж автор посібника. Отже, колек-
тивний «дитячий» твір:       СЕРЕДА

Сьогодні середа. Сашко, син Сан-Санича, скликав своїх сусідів сомів святкувати 
свято. Сусіди Сашка спочатку сумнівались. Соми сиділи. Сонце сідало. Сашко сумував. 
Сусід Сан-Санича сом Семен співчував Сашкові, схопившись, спонукав сусідів святкува-
ти. Сім сомів сиділи, святкуючи свято: Сан-Санич, Семен, Сашко, Степан, Сергій, Свя-
тослав, Святогор. Святковий стіл складав Сашко - сосиски, суші, сухофрукти, сливовий 
сироп, суп, сік, салат, солодощі. Сім сомів споглядали Сашковий сад. Степан, спочиваю-
чи, сопів, Сергій сьорбав сливовий сироп, Святогор співав серенаду, Святослав складав 
сонет . Сімом сомам сподобалось святкувати свято!

Пізніше додалися п’ятикласники Ольги Криворотенко з Дніпропетровщини. Зокре-
ма, слова на букву М представляє Кіпер Саша, учень 5 класу з КЗ « Ганнівський НВК».

МОЯ МАТУСЕНЬКА.
Мама моя молодчина, може малювати медвежатко, може мушкетера, може мав-

пенятко, може мак. Матуся милується матіолою, м’ятою. Має мову м’яку, мелодійну, 
медову. Мама миловидна. 

П’ятикласницю Лиманську Альону надихнула буква П:
ПЕРВОЦВІТИ ПРЕКРАСНІЙ ПОЛІНІ

Павло подарував Поліні півонії. Поліна Павла поцілувала Павло почервонів,полум’янів. 
Потім парубчак поспіхом подарував прекрасній Поліні проліски, посміхнувся. Панночка 
палахкотіла подібно пахучій пишній півонії. Приємно приймати преподобній пані перво-
цвіти!

Її ж ПОЗЕМКА:
Почалась поземка. Прилетіли посміттюхи. Пострибали, поклювали,попили. Пурх! 

Полетіли! (Лиманська Альона). 
А її однокласник Омельченко Святослав побачив букву С у такій ситуації:

СИНИЧКА І СЕРГІЙКО
Синичка сиділа , стерегла стріху. Сніжило. Страшно стало синичці сидіти самій... 

Сиділа, сиділа, спостерігала... Стомилась синичка .
Сергійко сумував. Стоп! Спостеріг - сполохав синичку. Синичка - скік,скік! Сергійко 

спритно - стриб, стриб!
Самим стало смішно!
Цікаво, що за текстами авторів-школярів добре «проглядаються» уподобання, харак-

тери юних авторів. До того ж ці мініатюри - приклад педагогічної творчості з розвитку 
мовної особистості учня Заслуженої вчительки Ольги Криворотенко.

Монофони–мініатюри про природу створює селекціонер, кандидат сільськогоспо-
дарських наук Андрій Гагін з Білоцерківської дослідно-селекційної станції називає «мо-
нофонетями». От приклад: 

ДЖЕРЕЛЬЦЕ
Добрий день – дзвенить джерельце Дивним дзвоном до душі. До дібров десь доне-

сеться Дивним докором дощів.



437

Брахіколон передбачає всі рядки з одного складу. Це – типово футуристичні за по-
етикою тексти. Як приклад, в «Абетковому словограї» представлено текст на літеру «В» 
учительки початкових класів Олена Жигайло: 

Віл 
Весь 
Вік 
Всім 
Віз 
Віск.
Він 
Вдень, 
Вніч 
Віз 
Все
Віз.

Діаманта – семирядковий алгоритмізований вірш - пишеться за такими правила-
ми: – перший рядок має бути представлений іменником, який розкриває головну дум-
ку; – другий рядок містить два прикметники, що характеризують головну думку; – тре-
тій – три дієприкметники, що характеризують дії, пов’язані з темою; – четвертий – чо-
тири іменники-асоціації, що виникли під впливом теми; – п’ятий – три дієприкметники, 
що характеризують зворотні (дзеркальні) дії, пов’язані з темою; – шостий – два прикмет-
ники, що з протилежного боку характеризують тему; – сьомий – один іменник-антитеза 
до теми. 

Цікаво спостерігати, як мовними засобами зорово відбувається перехід від слова 
до його антонімічного значення. Ця віршована форма з семи рядків, перша і остання з 
яких, – поняття з протилежним значенням, привабила багатьох авторів. От приклади від 
учительки Ольги Сироти (Olga Syrota) :

СВІТАННЯ
світлооке,сонячне
спалахуюче,стверджуюче, створююче
сходження, світ, слава, справдження
смеркаюче,спотворююче,спопеляюче
сліпе,сумне
СМЕРКАННЯ
Наявні в посібнику тексти свідчать, що дехто з авторів уже має напрацювання, котрі 

в перспективі можуть стати персональними «Абетками», вбачаються окремими видан-
нями. Крім дитячих текстів Наталії Мавдрик і Тетяни Гребенюк, це – твори педагога з 
Тернопільщини Ніни Багнюк, яка вже має окреме видання текстів, де всі слова на одну 
літеру, але (поки що) не Абетку, Наталі Хаммоуди з Тунісу (Hammouda Nataliya), Любові 
Сердунич. 

Дехто з авторів створив надзвичайно ніжні образки. От приклад від учительки На-
талії Немировської:

ЗИМОВІ ЗАБАВКИ
Залетіла завірюхою зима! Закружляла, засипала, замела!
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Задоволена... Зайчиків забачила... Засміялась, засніжила, завихрила! Здивовано за-
блимали зорі – засоромилась, заспокоїлась зима. Знає: зараз забаганки заборонені. За-
бавниця!

Вона ж для своєї сторінки в мережі «Мовознавчі забавки від Наталії Немировської» 
реалізувала ідею про арт-студію «Абеткового дивограю» і подала першу заготовку - літе-
ри С та М: «Виготовляєте такі малюнки -пустографки на усі літери абетки. роздаєте по 
2 літери на клас, щоб діти вписали усі можливі українські слова на цю літеру. повірте, 
буде цікаво»...

А це образок від учительки Ольги Жигайло (Буква Л):
ЛИПА

Липа любить лагідне літо. Липне липою липень. Липовим листям любується ливень, 
ллє лійкою, лоскоче липке листя. 

Лунає людське: «Люблю липу! Люблю ливень! Люблю липень!» 
Липа лякається: «Люди липнуть, люблять лікуватися липою». 
Липі лячно: «Ливень лише ляскає липове листя, люди - ласують лікарською липою, 

ламають». 
Лається липа: «Люди лихі!». 
Ливень люстерко лякливій липі лагодить: «Липонько люба! Любуйся люстерком! Лі-

куй людей! Лікуй!!!» 
Липа любується. Личить липі літнє листя. Личить лікувати людей. 
Літо… Липень.. Ливень…
Вже після оприлюднення «Абеткового словограю» на Фейсбук-сторінці з»явилися 

нові автори. Серед них - Ірина Жмурко (Iryna Zhmurko) з казковими мініатюрами. Отже, 
літери «М»:

Мене морозить маленькими мурашками, мандруючи міжгалактичними мандрами 
моїх мемОрісів. Мерехтливі марсианські метелики, маленька майстерня метеоритів, 
музика Мoby, муркотливий м‘який мох... Мабуть мовчазний Місяць має мед Малій 
Медведиці, макові млинці, мигдалевий мус, малину... Минає млосна мить, Меркурій му-
дро міряє медведичці мідну мидницю мідяків, міркуючи маленькі магії. Муркотливий 
марсианський мох моститься мурчиком, міжгалактичне марево мерехтить, малюючи 
міріади мережив...Межа між матрицею маліє...

Більшість текстів на ФБ-сторінці проілюстровано. Ці тематичні світлини й малюнки 
доречно використовувати в освітньому процесі. Робота з друкованими текстами посіб-
ника може стати ефективним засобом розвитку мовної особистості, активізації уваги й 
творчих здібностей студентів і учнів, сприяти засвоєнню теоретичних знань про мову, 
безпосереднього творення текстів у різних формах і жанрах у вигляді мовної гри.

Деякі автори вважають, що вірші-монофони найкраще звучать лише українською мо-
вою, але Oleg Kolibaba зі Львова спростовує цю тезу. От, наприклад, його «Місячні миті» 
- монофон англійською та українською, створений ним: [http://www.poetryclub.com.ua/
getpoem.php?id=525628].

Олег Колібаба 
МІСЯЧНІ МИТІ
My mistress! Might me make my moon Місіс моя́! Міг мій місяць мигцем
More melting, marvellous, more meek? Милувати миліше міжгір’я? 
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Melodious moonlight motions morn, Мелодійно мере́жучи милі митцем 
My magic, maybe, measures meed. Моя магія, мабуть, мов мрія.

My madam! May me malt my murk Мон мадам! Можна морок мани́ть, 
Much mute, magnifi cence, much mixed? Мовчазніше мішаючи муркіт? 
Moon money multiply my mag; Місяць множить монети, міняючи мить;
Miraculous mystique mean midst. Мальовничість, мов містика му́ки.

My maid! Music mislead myself; Моя мила! Мотає музи́ка мене
Magnetic mixture, maybe, missed. Магнетизмом мікстур, мовби, ми́за.
Moon mirror morally misgave, Може, місяця милість майстерно мине
Moreover, mad me, my marquise. Майбуття міфи, моя маркіза.

Me (I,II катрен) – тут: я; Миза – розташована окремо за містом садиба
Mag – тут: півпенні (найдрібніша монета Ірландії);
Maid – тут: дівчина.
Для чого потрібні подібні тексти? Як зазначає блогер Олег Маркар’ян, для поліпшен-

ня вимови, набуття власного стилю мови, поліпшення власного мовлення. Наприклад, 
варіанти використання монофонів: 1) читання текстів, бажано – вголос, тоді досягається 
максимальний ефект. 2) написання власних монофонів, що також досить ефективно [6]. 
Тексти, виконані у формі різних технік, створюються інколи як мовні ігри, їх викорис-
товують на курсах підвищення акторської майстерності для вивчення технік розвитку 
мови, при навчанні студентів творчих і педагогічних професій. Вони поліпшують дикцію 
і вимову, розширюють словниковий запас, формують стиль мовця, розсувають горизонти 
ораторської майстерності й сприяють розвиткові мови та мовлення.

На сторінці Абетки представлені й дещо несподівані приклади. Наприклад, Алфавіт-
ний список голосів птахів з польського сайту. Цей список (він автоматично переклада-
ється українською) представлено фотографіями птахів (за польською абеткою), їхніми 
голосами, котрі можна почути… [https://www.glosy-ptakow.pl/alfabetyczny/?fbclid=IwAR
2KsivwRO6hye2Q5gO7C42lEwj9d8udSDCSjcVliEiZUv8rv49PWhZwk6U]

33 літери української абетки «заграли» по-новому під пером талановитого режисера 
анімаційного кіно Василя Чебаника, який створив «живу» абетку, представлену 22 трав-
ня 2019 року в Києві на Книжковому Арсеналі. Унікальна анімована українська абетка 
створена унікальним шрифтом «Рутенія». На кожному екрані лінії динамічно рухаються 
в хаотичному порядку, миттєво зринають і зненацька знову ховаються. Глядачі розгляда-
ють узори кожної літери, надихаються декоративними образами й незвичними формами. 
Василь Чебаник – відомий художник-каліграфіст, член Національної спілки художників 
України, лауреат Шевченківської премії в номінації «Візуальне мистецтво». На думку 
пана Василя, ми досі послуговуємось російською абеткою – «Гражданським шрифтом» 
Петра I, запровадженою у 1710 році. [https://vseosvita.ua/news/ak-ozila-ukrainska-abetka-
vasila-cebanika-intervu-z-avtorom-proektu-dmitrom-lisenbartom-3785.html?rl=723&fbclid=I
wAR0NbCR2k0Rk0AdfNE4aQxs_srx-Oesui20xQNPzBXhdFLHirBoHX3dURIQ]

Цікаві приклади є на інших сторінках в мережі: Літературна майстерня «Божевільні 
риби» [https://www.facebook.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%
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B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%8
1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F-%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B5
%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%80%D0%B8%D0%B1%
D0%B8-1041060836070883/], Літературна студія «Без меж» [https://www.facebook.com/
groups/124433757976312/permalink/338998393186513/

Персональний сайт Ірини Кулаковської пропонує дидактичний синквейн (він же сен-
кан) і тавтограму «Квітучий триптих»: https://irina-kulakovskaya.io.ua/s1209476/kvituchiy_
triptih?fbclid=IwAR0mh06rp4u34rCqvb-6CPSqndnzJf5WfD8IiezYTQ0OpiPPMm_
haefi pUU

 1
Півонії

Полум’яні, пелехаті.
Пишаються, піняться, пестять.
Півні п’ють полуденні пахощі.
Пристрасть.
 2
Лілії
Лагідні, ліричні.
Ллються, ластяться, лестять.
Легкі лілові ластовинки леліють.
Літо.
 3
Троянди
Тендітні, теплі.
Туляться, тріпочуть, туркотять.
Туманна таїна темної тераси.
Тиша.
Вже коли побачили світ друковані варіанти Абектового словограю, на сторінці зя-

вилися приклади абцедаріів – тексти, де кожен рядок починається новою літерою – за 
абеткою. Поетеса Галина Запорожченко пропонує таку форму на різдвяну тематику:

РІЗДВЯНА АБЕТКА
Акорди передзвонів новолітніх –
Божественні мелодії згори –
Вже линуть над таємним білим світом
Господньої Різдвяної пори.
Ґазда ввійшов поважно до хатини –
Дідух духмяний з молитвами вніс.
Егіда християнська в силі нині –
Єлейний в неї у Святвечір зміст.
Жадана дітлахам ялинка сяє,
Зоріє віща зірка за вікном,
Илець* на сіні скатерка вкриває,
І вся оселя повниться теплом. 
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Їда лоскоче ніздрі домочадцям,
Ймовірність коляди уже гряде,
Калач ґаздиня ділить всім на щастя,
Любов на стіл зі стравами кладе.
Месія народився нам на втіху –
Над Вифлеємом зіронька горить,
Освячуються Небесами тихо
Пенати християнські в світлу мить.
Радіє світ і пастушки радіють:
Син Божий людям рученьки простяг.
Титани перед Господом маліють –
Уклін приймає і від них Дитя.
Фортіссімо** Рожденному співають
Хвалу величну і старі, й малі.
Це свято всіх! На нього в ріднім краї 
Чекали люди в місті і в селі. 
Шановані українці, в світлу днину,
Щоб вас благословив Господній Син.
Ь – знак м’якшення – це неба мирна синь!
ЮгА*** нехай прийде на Україну,
Яка нам шлях укаже до вершин!
Примітки: Илець* – трава польова; Фортіссімо** – якнайгучніше; Юга*** – доба 

істини.
Зазначимо, що унікальний віртуальний медіапродукт «Українська абетка з текстів, 

де всі слова - на одну літеру» у мережі Фейсбук, який став основою посібника, надалі 
перебуває у стані творення... Більшість текстів на сторінці проілюстровано. Ці тематичні 
світлини й малюнки доречно використовувати в освітньому процесі.

Висновки. Лінгвістичні ігри слугують розвиткові мовної особистості, оскільки забез-
печують розширення функцій мови, творення україномовного середовища в усіх сферах 
суспільного життя. Вони цікаві людям різного віку, різних фахів. Це – не формальні впра-
ви. Тексти, у котрих всі слова – на одну літеру, якнайкраще ілюструють це. Представлені 
в соціальній мережі і в кількох виданнях, тексти на одну букву ілюструють безмежні 
можливості мовних ігор у бажанні розвивати мовотворчість особистості, спонукають до 
вироблення зразків висококультурного спілкування літературною мовою. 
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ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ БІБЛІОТЕК НА 
ПІВДНІ УКРАЇНИ 

(XVIII – ПОЧАТКУ ХХ СТ.)

В статті розглянуто історико-культурні передумови виникнення бібліотек на Пів-
дні України в кінці XVIII на початку ХХ ст. Доведено, що бібліотечна справа краю роз-
вивалася у тісному контакті з економікою і культурою, із загальним бібліотечним рухом 
країни. На розвиток соціокультурної інфраструктури другої половини ХІХ – початку ХХ 
ст. Півдня України позитивно вплинула діяльність всесвітньовідомих діячів культури 



443

та просвіти, таких як М. Аркаса, О. Дерибаса, І. Липи, О. Русова, С. Русової та бага-
тьох інших.

Ключові слова: Південь України, бібліотеки, бібліотечна справа, книгодрукування, 
періодичні видання, діячі просвіти.

Постановка проблеми. За роки незалежності української держави у наукових колах 
активізувався інтерес до вивчення культурних надбань регіонів, роботи культурно-освітніх 
осередків та діячів української культури, громадських і просвітницьких рухів, що сприяли 
вітчизняному соціокультурному розвитку. Відтак науковий інтерес становить дослідження 
історико-культурних передумов виникнення книгозбірень на Півдні України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У межах досліджувальної теми науковий 
інтерес становлять праці сучасних вітчизняних вчених: Л. Дубровінової, О. Онищен-
ка, А. Волинець, В. Сєдих, Н. Маліновської, Т. Сидоренко, в яких висвітлено питання 
становлення і розвитку книгозбірень, їх роль і значення у культурно-просвітницькій ді-
яльності.

Метою цієї статті є попереднє узагальнення й аналіз історико-культурних переду-
мов, що мали безпосередній вплив на зародження бібліотек південного регіону України 
в кінці XVIII на початку ХХ ст.

Викладення основного матеріалу.
Наприкінці XVIII ст., внаслідок російсько-турецької війни, землі північного 

Причорномор’я увійшли до складу Російської імперії. Приєднання північного побереж-
жя Чорного моря значно посилило позиції Росії, відкрило їй нові морські шляхи, спри-
яло заселенню і господарському освоєнню земель Новоросії. Чорноморська торгівля у 
90-х роках XVIII ст. становила лише два відсотка зовнішньої торгівлі Росії, однак вона 
швидко розвивалася.

Повернення Причорномор’я мало велике значення для економічного розвитку кра-
їни. На узбережжі почали формуватися нові міста. Так, 18 червня 1778 р. засновано 
м. Херсон, 27 серпня 1789 р. – м. Миколаїв, 1794 р. – м. Одесу, як один з найважливіших 
міст півдня. Безпосередньою причиною створення міст була необхідність формування 
опорної бази Чорноморського флоту.

За наказом князя Г. Потьомкіна зі всіх губерній Росії до Новоросії надсилали реміс-
ників, солдатів, рекрутів, тисячі полонених турок. За свідченням М. Грушевського та 
інших вчених у часи формування української народності причорноморські степи освою-
валися українцями разом із великоруськими та іншими етносами. Протягом XVIII-XIX 
століть тут закріпилась українська колонія. Запорізькі та бузькі козаки, як і переселенці 
з Полтавської, Київської, Волинської, Чернігівської та інших губерній, складали основу 
населення, в якому кількісно завжди переважали українці. Характерним для розвитку ет-
носкладу населення регіону є й те, що державна влада через своїх емісарів запрошувала 
фахівців із Італії, які працювали на верфі Херсону. Прибували до Новоросії греки, німці, 
французи, які активно займалися торгівлею та іноземним підрядом.

Наказом від 8 жовтня 1802 р. Новоросійський край було поділено на губернії – Ка-
теринославську, Миколаївську і Таврійську, але “ввиду представления администрацией 
города Николаева о недостатке в городе помещений для губернских учреждений” [7:167-
172]. 
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Херсонська губернія була утворена за розпорядженням Олександра І, наказом від 15 
травня 1803 р. і, маючи на півдні майже двокілометрову берегову лінію, була прикордон-
ною. Таке географічне розташування створювало умови для безпосередніх контактів із 
найвіддаленішими країнами світу. На території Херсонської губернії в 19 містах, 9 по-
садах, 50 містечках, 395 селах, 1632 селищах, 131 німецькій і 21 єврейській колоніях, 590 
економіях і на 2377 хуторах мешкало 2956 тисяч чоловік. З урахуванням кліматичних 
особливостей і географічної своєрідності території цей показник був досить високим. 
Всього в губернії нараховувалось 5500 населених міст [10]. Жодна з губерній Росії не 
була представлена таким різноманітним етнічним складом населення, як Херсонська. 

Сьогодні нелегко повірити в те, що понад двохсот років тому “европейская цивилиза-
ция твердой ногой стала на берег Черного моря и глубоко врезалась плугом в затоптанные 
варварами степи” [11:95].

Різноманітність етнографічного складу населення, економічні та торговельні орієн-
тири вплинули на розвиток культури, освіти, бібліотечної справи.

Економічний та політичний розвиток краю в кінці XVIII – першій половині XIX ст. 
вимагав освічених працівників. Однак освіта та культура розвивались досить повільно. 
Наприкінці XVIII ст. у Херсоні не існувало жодного навчального закладу для дітей про-
стого люду. З 1783 р. тут діяла гімназія для дітей іноземців; 1813 р. відкрилося повітове 
училище, з 1815 р. почала працювати губернська чоловіча гімназія; середніми спеці-
альними закладами у 30-ті роки були училище торговельного мореплавства і духовне 
училище, засноване 1805 року.

На території сучасної Миколаївської області з початку XIX ст. налічувалось 9 на-
вчальних закладів. Це були школи спеціального призначення і закритого типу, підпо-
рядковані флоту і верфі. Наприклад, 1790 р. в селі Вітовці організовано першу не лише в 
Україні, а і в Росії сільськогосподарську школу. Вирішальну роль у цьому відіграв один 
із перших вітчизняних вчених у галузі агрономії та тваринництва М. Ліванов.

1793 р. для потреб флоту було відкрито морське артилерійське училище, наступного 
року – морський кадетський корпус (згодом штурманське училище), 1798 р. – училище 
корабельної архітектури, які готували морських офіцерів та інженерів. Рядових моряків 
та кваліфікованих ремісників для Адміралтейства на початку XIX ст. випускали школи 
юнг і навчальний флотський екіпаж, а робітниць для вітрильної майстерні з пошиття 
матроської форми – училище для дівчат, відкрите 1826 р. З 1817 р. при Адміралтействі 
працювала школа музикантів та співаків портових оркестрів і хорів [8:56].

І лише 1827 р. почала діяти перша в межах сучасної області однорічна початкова 
школа для цивільного населення, де вчилося 25 хлопчиків. 1833 р. школу перетворено на 
платне училище з трирічним терміном навчання [1:13].

У кінці першої половини XIX століття на Миколаївщині налічувалось близько 15 
шкіл, які давали тільки початкову освіту і охоплювали зовсім незначну частину дітей 
шкільного віку [3:186].

В перші десятиліття свого існування значним культурним центром стає Одеса. 1803 р. 
в місті проживало 9 тис. чол., 1827 – понад 32 тис., 1836 р. – 54 тис. чол. За кількістю 
міського населення Одеса посідала третє місце в Росії. 1805 р. вона стала центром Ново-
російського губернаторства, яке охоплювало всю Степову Україну, Приазов’я, Крим, а з 
1828 р. – і Бесарабію [9:109].
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1804 р. в Одесі було створено професійний театр, який відіграв роль у культурному 
житті міста першої половини XIX ст. Репертуар театру був різноманітний, він складався 
переважно з п’єс російських драматургів XVIII-XIX ст., чимало ставилось і перекладних 
п’єс. Разом із тим театр намагався більшою чи меншою мірою відобразити і місцеве жит-
тя. Постійно входили до репертуару п’єси І. Котляревського “Наталка Полтавка”, “Мос-
каль-чарівник” і Г. Квітки-Основ’яненка, зокрема, “Сватання на Гончарівці”. На початку 
XIX ст. в місті налічувалось кілька шкіл і пансіонів, 1817 р. відкрився Рішельєвський 
ліцей. 1830 р. почала працювати міська публічна бібліотека – перша країні і друга у Росії 
за часом існування після Петербурзької, – яка згодом перетворилась у найбільшу куль-
турну установу, в справжній “вільний університет” для багатьох поколінь жителів міста.

Діяли також наукові товариства – з 1828 р. Товариство сільського господарства Пів-
денної Росії. 1839 р. виникло “Одеське товариство історії і старожитностей”, яке за час 
свого існування видало 33 томи “Записок”, створило багатющий археологічний музей, 
велику бібліотеку. Активну діяльність розгорнуло також засноване 1839 р. “Одеське фі-
лантропічне товариство”.

На території півдня України в кінці XVIII ст. почала розвиватись і видавнича спра-
ва. 1798 р. з ініціативи адмірала С. Мордвінова була відкрита друкарня у м. Миколаєві 
при адміралтействі Чорноморського флоту [6]. Для її організації Мордвінов викликав з 
Москви відомого друкаря Семена Селиванського, який з огляду на відкриття у вересні 
1796 р. вільних друкарень, залишився без праці та коштів. У перший же рік свого існу-
вання адміралтейська друкарня була приєднана до відкритої у Миколаєві штурманської 
школи, а у 1803 р. перейшла в Депо при Чорноморському флоті.

Видання Миколаївської друкарні призначалися головним чином для потреб флоту та 
штурманської школи. Друкувалась морська, військова, технічна, медична, сільськогос-
подарська і художня література. Тут були надруковані кілька творів Захар’їна: повість 
“Арфаскад”, “Новый синопис”, “Приключения Клеандра и Неотиллы” (всі 1798 р.) та 
Семена Боброва: лірико-епічне “песнотворение – “Таврида” (1798 р.) та ін.

У Херсоні друкарню було створено 1807 р. З 1838 р. почала виходити офіційна газета 
“Херсонские губернские ведомости”.

В Одесі преса з’явилася рано. Уже 1820 р. тут друкувався листок французькою мо-
вою. 1824 р. починає виходити перша газета на півдні України “Одесский вестник”, фун-
датором якої був граф Михайло Семенович Воронцов. Завдяки допомозі його оточення, 
високоосвічених і талановитих людей, стало можливим заснування його видання. Відомі 
літератори того часу – О. Левшин, В. Туманський і П. Морозов вели російський від-
діл газети, а Ф. Брунов – французький. Редактором газети було запрошено з Москви 
М. Розберг. З газетою часто співпрацювали археологи І. Бларамберг і I. Степмковський, 
ботаніки – батько й син Десимети, поети – В. Тепляков і О. Подолинський. Чиновники 
для особливих доручень при генерал-губернаторі надавали офіційні відомості, а окремі 
особи ділились своїм досвідом ведення господарства.

Газета друкувала найцікавіші матеріали про різні події в Росії, інформацію про важ-
ливі розпорядження уряду, статті з питань народонаселення, промисловості, освіти, 
метеорологічні спостереження; повідомлення про нові географічні відкриття; відомос-
ті про землеробство, садівництво, виноробство тощо. Приділяла також увагу кількості 
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суден, які прийшли і відійшли у всіх портах Чорного й Азовського морів; важливіші події 
та пригоди за кордоном. Цікавою була рубрика приватних оголошень.

1831 р., коли “Одесский вестник” набув популярності, було визнано корисним поді-
лити його на дві окремі газети: російську і французьку. Це дало можливість публікувати 
статті більшого обсягу, детальніше викладати зміст. Інколи, у години дозвілля, М. Во-
ронцов і сам писав невеликі статті, що мали здебільшого полемічний характер.

Водночас із розвитком газети “Одесский вестник” місто стає центром книгодруку-
вання. У першій половині XIX ст. тут було надруковано понад 700 назв книжок, пере-
важно з питань історії, економіки та природних умов Степової України [5: 155]. 1834 р. 
вийшла у світ віршована повість “Маруся” (казка невідомого автора) – перша книжка 
українською мовою, надрукована у місті. Широкої популярності набули “Одеські альма-
нахи”, що почали виходити з 40-х років.

У першій половині XIX ст. в Одесі працювали видатні майстри слова - О. Пушкін, 
польський поет Адам Міцкевич, російські письменники В. Туманський, А. Подолин-
ський, письменниця О. Ган, літературознавець К. Зеленецький та ін.

Але переважній більшості населення міста, і особливо сільському населенню, добут-
ки культури були недосяжні. У селах майже не було ніяких шкіл, а про інші культурно-
освітні установи годі й говорити.

Однак, усе це, безперечно, вплинуло в подальшому на розвиток культурно-соціаль-
ного фонду краю, і, зокрема, на формування бібліотечного обслуговування населення 
регіону, на склад фондів його книгарень, зміст та напрямок діяльності.

У другій половині XIX ст. в краї, і особливо в Одесі, відбувалися досить важливі 
події в розвитку освіти і культури. У 1865 р. на базі Рішельєвського ліцею відкрився 
Новоросійський університет, в якому працювали славетні біологи І. Сеченов, І. Мечни-
ков, О. Ковальский, фізик М. Умов та інші видатні вчені, що становили красу і гордість 
вітчизняної науки. У місті виходили газети “Новороссийский Телеграф”, “Одесский лис-
ток”, “Одесские новости”, “Южное обозрение”, “Театр”, “Ведомости Одесского Город-
ского Общественного Управления”, “Технолог” та ін. [9:109].

Широкий успіх мали у читачів і журнали “Записки Императорского общества сель-
ского хозяйства Южной России”, “Записки Одесского императорского Русского Техни-
ческого общества”, “Вестник виноделия”, “Акушерка” та ін.

Розширялась книговидавнича справа. Значну роль відігравала Одеса тих років у роз-
витку української літератури. У 30-90-х рр. XIX ст. тут вийшли десятки українських кни-
жок, зокрема альманах “Нива”, що став помітним явищем в українському культурному 
житті. 

Крім міського театру, виникло ще два театри, відкрилося кілька гімназій та інших 
навчальних закладів, десятки початкових шкіл. Були відкриті гімназії в Ананьєві, Акер-
мані, Ізмаїлі та деяких інших містах.

Однак, для широких мас шлях до освіти, як і раніше, був закритий. Навіть в Одесі, 
одному з найбільших культурних центрів країни, нижчі школи відвідувала лише третина 
дітей шкільного віку, а в гімназіях та інших середніх навчальних закладах взагалі було 
мало учнів, і переважну більшість їх становили заможні мешканці.

На Миколаївщині також у другій половині XIX ст. йшов процес складання мережі се-
редніх навчальних закладів, як і в усій Україні. Вимоги дня спонукали зрушитись важку 
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бюрократичну систему Російського уряду і зробити певні кроки в цьому напрямку. Спе-
цифіка цих закладів, які виникли в той час у Миколаєві, віддзеркалює рівень розвитку 
та спеціалізацію портового міста, дає яскраве уявлення про освітній і культурний рівень 
мешканців південних земель доби капіталізму.

У 1862 р. в Миколаєві був відкритий комерційний порт, який швидко посів третє 
місце в експортній діяльності Росії [7:160]. Зростає кількість населення. Виникає гостра 
потреба у фахівцях, які могли б будувати і обслуговувати торговельний флот. В серпні. 
1867 р. генерал-губернатор Новоросійського та Бессарабського краю надіслав градона-
чальнику Миколаєва листа, в якому пропонувалося відкрити в місті морехідні класи. В 
листопаді того ж року почала працювати комісія для випробування на звання шкіпера та 
штурмана на підставі правил, затверджених міністром фінансів 2 листопада 1867 р. До 
складання іспитів допускались чоловіки не молодше 21 року. Вся діяльність мореплав-
них класів регламентувалась міськими купецькими товариствами.

Швидке зростання Миколаєва вимагало велику кількість освічених, кваліфікованих 
робітників та фахівців. В місті працювало повітове училище, чоловіча гімназія. У 1873 р. 
за свідченням “Новороссийского календаря”, при повітовому училищі почало діяти пе-
дагогічне відділення, яке готувало вчителів для початкових шкіл морського відомства.

У 80-х роках XIX ст. Миколаїв представляв собою велике промислове місто-порт з 
населенням понад 700 тисяч чоловік [4:53]. В цей час тут вже працювало реальне учили-
ще, портова реміснича школа машиністів, фельдшерська школа при морському відомстві, 
що готувала середній медичний персонал для потреб флоту. Миколаїв став центральним 
пунктом російського суднобудування. На численні прохання мешканців на честь 100-річ-
ного ювілею міста відкрили міське технічне училище 3-го розряду.

Зростання мережі залізниць зв’язало місто зі східним регіоном України – дільницею 
Харків – Миколаїв. Необхідність у спеціалістах привела до відкриття в 1894 р. в Мико-
лаєві училища, для підготовки техніків-будівельників залізниць.

Кількість існуючих спеціальних навчальний закладів була недостатня, тому прогре-
сивні верстви населення докладали багато зусиль для розширення мережі цих закладів. 
У 1899 р. відкрилася заводська школа десятників, яка готувала фахівців для суднобу-
дівних заводів міста. У липні 1902 р. після кількох реорганізацій, технічні класи, що 
існували при реальному училищі, почали функціонувати як самостійне середнє технічне 
училище.

Про високий рівень освіти і культури мешканців Миколаєва другої половини XIX ст. 
свідчить також наявність у місті музичного училища, що є досить специфічним і ваго-
мим показником рівня освіти і культури в Україні.

У Херсоні, як губернському місті у другій половині XIX – на початку XX століття, 
розширюються можливості місцевого друкарства. Виходить близько десятка газет: “Хер-
сонские Губернские Ведомости”, “Херсонский вестник”, “Херсонские новости”, приват-
на газета В. Гошкевича “Юг” та ін. В краї видавалися газета і календар для колоністів 
німецькою мовою. Статті в ній писали самі колоністи. За даними перепису 1897 р. серед 
тих, хто в Херсонській губернії входив до німецької мовної групи, 31 відсоток знали ро-
сійську мову і майже третина з них отримала належу освіту. Взагалі, грамотність серед 
німців сягала 58,7-70 відсотків, тобто була найвищою серед усіх етнічних груп краю.
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Багато позитивних змін у другій половині XIX ст. сталося в офіційній газеті “Хер-
сонские Губернские Ведомости”. З 1864 р. неофіційний відділ, а потім і все видання 
збільшило формат до розміру великих газет, а з 1866 р. “Ведомости” стали виходити 
двічі на тиждень.

1876 р. неофіційний відділ майже зовсім не вміщував на своїх сторінках відомостей з 
вивчення рідного краю, а віддавав перевагу земським і приватним матеріалам.

Підполковник-топограф О. Чирков, член Одеського товариства історії і древностей, 
який завідував статистичним і топографічним відділенням при Херсонській земській 
управі, особливо звертав на себе увагу своєю невтомною різносторонньою допитливіс-
тю. Він часто друкував статті з усіх напрямків вивчення Новоросійського краю: статис-
тики, топографії, кліматології, історії та археології.

За час існування “Херсонских Губернских Ведомостей” (1838-1917 pp.), в них зі-
бралося досить багато матеріалів з різних галузей вітчизнознавства, що досить часто 
представляють громадський і науковий інтерес.

Отже, на сторінках періодичних видань, які виходили в краї, висвітлювалися не лише 
різноманітні питання його внутрішнього життя, економічні та соціальні процеси, а й де-
які питання культури. Хоча культурна хроніка на шпальтах цих видань мала досить епі-
зодичний характер, здебільшого це були різноманітні інформаційні повідомлення. Але 
саме вони допомагають сьогодні найповніше відтворити маловивчені сторінки культури 
краю, народної освітила бібліотечного будівництва.

У 1911 р. при Новоросійському університеті засновано Одеське Бібліографічне то-
вариство [2:3]. Товариство збирало і систематизувало документи з історії літератури, 
критики, бібліотекознавства, книгознавства тощо, що сприяло виявленню книжкових 
скарбів м. Одеси, Новоросійського краю, Криму.

На розвитку соціокультурної інфраструктури другої половини XIX – початку XX ст. 
Півдня України позитивно позначилась діяльність таких всесвітньо відомих діячів куль-
тури та освіти, як М. Аркас (1852-1909), О. Дерибас (1856-1937), І. Липа (1865-1823), 
О. Русов (1847-1915), С. Русова (1856-1940) та багато інших.

Висновки. Таким чином, при дослідженні історії бібліотечної справи півдня вияв-
лено окремі відомості й факти, щодо історії культурного розвитку краю дають підстави 
стверджувати, що безпосередній вплив на соціально-культурні процеси мали історичні 
передумови, котрі склалися наприкінці ХУІІІ у першій половині XIX ст. Внаслідок ро-
сійсько-турецької війни, землі північного Причорномор’я увійшли до складу Російської 
імперії. Повернення Причорномор’я мало велике значення для економічного розвитку 
держави. На узбережжі почали зароджуватися нові міста: Херсон (1778 р.), Миколаїв 
(1789 р.), Одеса (1794 р.). Головна причина створення міст полягала у необхідності фор-
мування опорної бази Чорноморського флоту.

Різноманітність етнографічного складу населення, економічні та торгівельні орієнти-
ри краю позначилися на розвитку культури і освіти. Зокрема становлення книговидавни-
чої справи в регіоні, пов’язане з відкриття 1798 р. у м. Миколаєві друкарні при адмірал-
тействі Чорноморського флоту, що вплинуло на розвиток бібліотечної галузі.

Дослідження історії бібліотечної справи Півдня України з кінця ХVІІІ – до початку 
XX ст. свідчить, що на розвиток цієї сфери культури позитивно впливали демократичні 
настрої у суспільстві. В цілому бібліотечна справа краю розвивалася у тісному контакті 
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з економікою і культурою, із загальним бібліотечним рухом Півдня України, підвалини 
якого закладено на початку XIX ст.
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
БИБЛИОТЕК НА ЮГЕ УКРАИНЫ 

(XVIII – НАЧАЛА ХХ В.)
В статье рассмотрены историко-культурные предпосылки возникновения библио-

тек на Юге Украины в конце XVIII в начале ХХ в. Доказано, что библиотечное дело края 
развивалось в тесном контакте с экономикой и культурой, с общим библиотечным дви-
жением страны. На развитие социокультурной инфраструктуры второй половины XIX – 
начала ХХ в. Юга Украины положительно повлияла деятельность всемирноизвестных 
деятелей культуры и просвещения, такие как Н. Аркас, А. Дерибас, И. Липа, О. Русов, 
С. Русова и многие другие.

Ключевые слова: Юг Украины, библиотеки, библиотечное дело, книгопечатания, 
периодические издания, деятели просвещения.
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Стаття ґрунтується на результатах аналізу науково-методичної літератури, при-
свяченої предметному аспекту змісту формування компетентності у професійно орі-
єнтованому читанні майбутніх інженерів-технологів. Проаналізовано існуючі наукові 
підходи даного аспекту. Відповідно до цілей навчання, конкретизовано принципи орга-
нізації формування компетентності у професійно орієнтованому читанні майбутніх 
інженерів-технологів.

Ключові слова: предметний аспект, формування компетентності, професійно орі-
єнтоване читання, принципи організації.

До професійних умінь та компетентностей, якими повинен володіти сучасний ви-
пускник нелінгвістичного вищого навчального закладу (ВНЗ) з технологічних спеціаль-
ностей відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики відноситься здатність 
використовувати сучасні інформаційні джерела, аналізувати останні дослідження науки 
і техніки в своїй галузі виробництва, здійснювати патентний пошук, впроваджувати у 
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виробництво наукові розробки, користуючись сучасними нормативними документами 
і технічною документацією, в тому числі й іноземними мовами (ІМ). Слідом за зазна-
ченим вище, ми як і Т. В. Радзієвська, розглядаємо читання професійних текстів ІМ як 
один з видів діяльності фахівця [12: 17]. Крім того, майбутній інженер-технолог повинен 
забезпечувати зовнішньоекономічні зв’язки підприємства. Тому, сьогодні є актуальним 
навчання студентів інженерно-технічних і технологічних спеціальностей роботі з науко-
во-технічною літературою за фахом, її жанрово-стилістичним, лексичним та граматич-
ним особливостям.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання про-
блеми. Вивченню проблеми формування компетентності професійно орієнтованого чи-
тання майбутніх фахівців займається ряд дослідників: цілі і зміст навчання в своїх працях 
досліджують О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско, Г. Є. Борецька, С. Ю. Ніколаєва, Н. Д. Гальскова, 
зміст професійно спрямованого навчання ІМ в немовному ВНЗ вивчає М. В. Озерова, 
формуванням професійно спрямованої комунікації займається Н. Ф. Бориско, пробле-
мі формування професійно орієнтованої читацької компетенції у майбутніх викладачів 
засобами Інтернет-ресурсів присвячені дослідження І. В. Корейби і Ю. В. Британ, на-
вчання професійно орієнтованого читання наукових текстів студентами-магістрами 
аграрних спеціальностей вивчає О. С. Малюга, навчання професійно-орієнтованого ін-
шомовного читання для спеціальних і академічних цілей вивчають Д. Дуглас, В. Грейб 
та Ф. Л. Столлер, навчання професійно-орієнтованого іншомовного читання в немовних 
ВНЗ і на немовних факультетах досліджують Г. В. Барабанова і С. К. Фоломкіна, пси-
хологічними аспектами навчання професійно орієнтованого читання в ВНЗ займаються 
З. І. Кличнікова і Т. С. Серова.

Особливостям науково-технічних текстів та їх перекладу присвячені роботи 
Г. М. Стрелковського, Л. К. Латишева, Ю. Н. Марчука, І. В. Корунця, Т. Р. Кияка. Пробле-
ми наукової термінології розглядають Т. Р. Кияк і О. І. Камінська, типологію термінів ви-
вчає Л. М. Черноватий, граматичні особливості науково-технічної літератури досліджує 
О. І. Костик, жанрово-стилістичні особливості науково-технічних текстів та їх перекладу 
вивчає М. П. Брандес.

Для визначення змісту формування компетентності професійно орієнтованого чи-
тання, потрібно уточнити терміни компетентність читання і професійно орієнтоване чи-
тання. Під компетентністю читання ми, як іС. Ю. Ніколаєва розуміємо здатність читати 
автентичні тексти різних жанрів і видів з різним рівнем розуміння [8: 370]. Слідом за 
визначенням І. В. Корейби компетентність читання – це складна динамічна сукупність 
знань, навичок і вмінь, що дозволяє вилучати, розуміти і використовувати потрібну ін-
формацію, яка буде використовуватись у професійній діяльності майбутнього фахівця, 
компетентність мовленнєвої діяльності пов’язана з лінгвістичною і соціокультурною 
компетентністю і базується на навчально-стратегічній компетентності. Отже, у складі 
професійно орієнтованої читацької компетенції виділяють лінгвістичну і соціокультурну 
складові. Лінгвістична складова – це сукупність лексичних і граматичних знань і нави-
чок читання, особливо в сфері термінів і професійної лексики. Соціокультурна складо-
ва – це сукупність знань, навичок і вмінь розуміння побудови текстів, в даному випадку 
професійних, і вилучення соціокультурної інформації з текстів. Навчально-стратегічна 
компетентність – вміння вчитися, використовувати з максимальною користю існуючі 
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засоби і форми навчання [6: 54]. Здатність читати У. Грейб визначає як здатність вилуча-
ти інформацію з тексту і зіставляти її з фоновими знаннями читача [15: 188].

Проте, Ч. Елдерсон наголошує на залежності того, що ми читаємо від того, як ми 
читаємо. Він розрізняє процес читання і його результат – продукт читання. Процес чи-
тання – це взаємодія між читачем і текстом, під час якого читач не лише розпізнає слова 
і їхнє значення, він зіставляє інформацію зі своїми фоновими знаннями, з тим, що вже 
читав раніше, з тим, що він чекає від текстів, які ще тільки збирається читати. Процес 
читання для різних читачів відбувається по-різному, але результат, продукт читання по-
винен бути однаковим. Отже, можуть бути різні шляхи до розуміння тексту, але мета, яка 
має бути досягнута – це розуміння змісту тексту [15: 1– 4].

У зв’язку із зазначеним вище, на нашу думку, надалі слід уточнити терміни «про-
фесійне читання» і «професійно орієнтоване читання». І. В. Корейба вживає поняття 
«професійне читання» [6: 8] і визначає його, як читання іншомовних текстів, в тому 
числі в Інтернеті, що передбачає процес здобуття, обробки та присвоєння інформації з 
метою її подальшого використання в діяльності майбутнього спеціаліста [6: 61]. Проте, 
Ю. В. Британ під професійно орієнтованою читацькою компетенцією розуміє складну 
динамічну сукупність знань, навичок, вмінь і здатностей, що дозволяє читачу знахо-
дити, вилучати, усвідомлювати і оцінювати професійну інформацію з різних джерел, в 
тому числі з Інтернету, і готовність до її використання на практиці під час виконання 
навчальної і професійної діяльності [4: 23]. Відтак, у визначенні Г. В. Барабанової термін 
«професійно орієнтоване читання» у вузькому розумінні характеризується як складова 
частина діяльності фахівця на підприємстві, а в широкому – читання літератури ІМ в 
інтересах спеціальності, зумовлене потребами в одержанні інформації за фахом, а також 
потребами в подальшому навчанні та самоосвіті професіонала [2: 60]. Метою «професій-
ного читання» Т. С. Сєрова вважає обробку інформації для її подальшого використання 
в інтересах читача. Процес професійного читання дослідник розуміє як активний діалог 
між автором і читачем, який відтворює текст на базі свого тезауруса і оцінює інформацію 
відповідно до своїх очікувань і прогнозів [8: 18].

В предметному аспекті зміст навчання включає в себе сфери і види спілкування, 
функції, психологічні і мовленнєві ситуації і ролі; невербальні /немовленнєві засоби 
спілкування; комунікативні цілі і наміри; теми, проблеми і тексти; мовний матеріал, на-
вчальні і комунікативні стратегії [8: 100 –105]. 

Отже, першим компонентом предметного аспекту змісту навчання повинне бути за-
безпечення формування першого складника іншомовної комунікативної компетентності, 
тобто формування мовленнєвих компетентностей

Комунікація відбувається в різних сферах. Сфера комунікативної діяльності - це екс-
тралінгвістичний фон, який визначає характер діяльності комунікантів, маючи вплив на 
їх мовну поведінку та на вибір мовних засобів [18 23 – 32]. Виділяють чотири сфери 
комунікативної діяльності: особистісна, публічна, професійна, освітня [8: 100; 27]. Згід-
но з вимогами освітньо-кваліфікаційних характеристик щодо підготовки інженерів-тех-
нологів, студенти повинні вміти реалізовувати свої комунікативні наміри в професійно 
орієнтованій сфері спілкування [7]. 

За видами спілкування розділяють на усне і писемне, безпосереднє і опосередковане, 
інформативне і фактичне [8: 101]. Професійно орієнтоване читання відноситься до пи-
семного опосередкованого інформативного виду спілкування. 
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У відповідності до основних функцій мови визначають такі функціональні стилі як 
науковий, діловий, публіцистичний, розмовний і художньо-белетристичний. В підготов-
ці майбутніх фахівців провідна роль належить науковому і діловому стилям мови. Мов-
леннєва дія реалізується в мовленнєвій ситуації, яка має наступні характеристики [4, 
9, 10]: сфера, місце, соціальна характеристика, учасники спілкування, предмети, події і 
тексти. На заняттях з ІМ на технологічних факультетах пріоритет надається професійній 
сфері спілкування, яка пов’язана із майбутньою спеціальністю: підбираються і відповід-
ні тексти і ситуації. Мовленнєва проблемна ситуація створюється шляхом моделювання 
фахових проблемних ситуацій, викликає певну мовленнєву реакцію студента. Відповід-
но проблемне завдання орієнтує студентів на вирішення будь-якої проблеми, пов’язаної 
зі змістом тексту. Текст – результат мовлення або письма, предмет мовленнєвої діяльнос-
ті, заснований на комунікації, якою людина користується в процесі мовленнєвого спіл-
кування. Текст характеризується єдністю теми і задуму, закінченістю, композиційною і 
логічною внутрішньою зв’язністю, композиційною і логічною [1: 303]. Текст є важливим 
компонентом змісту навчання, він виконує ряд функцій: комунікативну, прагматичну і 
когнітивну (пізнавальну), тобто текст є найважливішим засобом комунікації, здійснює 
психологічний вплив на людей і формує судження та умовиводи про оточуючий світ. За 
типами тексти розподіляють на художні, прагматичні і публіцистичні. Тексти для форму-
вання компетентності професійно орієнтованого читання відносяться до прагматичних і 
публіцистичних типів. На заняттях в ВНЗ для задоволення професійних інформаційних 
потреб майбутніх фахівців використовуються автентичні фахові тексти. Автентичний 
текст – усний або письмовий текст, який є реальним продуктом мовленнєвої діяльності 
носіїв мови і не адаптований для потреб студентів з урахуванням їхнього рівня володіння 
мовою [1: 25 – 26]. З огляду на те, що жанри науково-технічної літератури мають певну 
тематику, тематика фахових текстів для формування компетентності професійно орієн-
тованого читання повинна задовольняти професійні інформаційні потреби студентів, і ця 
вимога має бути врахована в процесі відбору текстів для певної спеціальності.

Для формування у майбутніх інженерів-технологів компетенції професійно орієн-
тованого читання використовуються автентичні науково-технічні тексти, які є зразками 
реальної професійної комунікації.

Розглянемо жанрові, лексичні і граматичні особливості науково-технічної літерату-
ри. Соціальною функцією та комунікативним завданням науково-технічного стилю є роз-
повсюдження наукових ідей та обмін науковою інформацією. Визначальною рисою цьо-
го жанру є його «когнітивність, інформаційна насиченість», тому що він несе «конкретну 
нову інформацію для вивчення певним колом людей» [7: 281]. Стиль науково-технічної 
літератури «характеризується логічною послідовністю викладу, точністю, стислістю, 
безособовістю, відсутністю емоційного забарвлення» [5: 278].

До науково-технічної літератури відносять монографії, статті, специфікації, інструк-
ції, патенти. Кожен жанр науково-технічної літератури має свої стилістичні особливості. 
Патент – це юридичний документ, він має одночасно правовий і технічний характер. 
Патент містить лише найменування винаходу, а його опис, додається. В мові патентів 
широко використовується термінологічна і виробнича лексика, абревіатури, умовні по-
значення технічних пристроїв, технологічних процесів, апаратів, приладів, машин, оди-
ниць вимірювання [3: 128 – 129].
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До науково-ділової прози М. П. Брандес відносить промислову рекламу. До цьо-
го жанру належать каталоги промислової продукції, рекламні проспекти, пристендові 
листки. Специфіка стилю даних текстів полягає в поєднанні строго наукового викладу 
інформації з власне рекламним. Для мови цього жанру характерна сувора логічність, 
насиченість термінами, неособовий характер висловлювання, точність, послідовність, 
перерахунок характеристик виробу або пристроїв, які випускає фірма – з одного боку, і 
конкретність, простота викладу, використання порівнянь, короткі рекламні заголовки – з 
іншого [3: 129]. Г. М. Стрелковський і Л. К. Латишев виділяють такі жанри науково-
технічної літератури як опис різноманітних технічних пристроїв та агрегатів, опис тех-
нології та характеру виробничих процесів, опис прийомів праці та патентна література 
[14: 73].

Науково-технічна література має ряд жанрів, кожен з яких характеризується певни-
ми стилістичними особливостями. До науково-технічної літератури відносяться статті, 
патенти, інструкції, специфікації, каталоги технічної продукції, рекламні проспекти. 
Ю. Н. Марчук розподіляє наукову літературу на власне наукові тексти, до яких нале-
жать академічні, енциклопедичні, навчальні тексти; технічні, які розподіляє на вироб-
ничо-технічні (опис технічних приладів, способів виробництва і технології, організа-
ція виробництва і експлуатації), інструкційні тексти (пам’ятки, інструкції, керівництва 
з експлуатації) і довідкову літературу; тексти науково-ділового підстилю – стандарти, 
специфікації, технічну документацію, опис виробів; науково-публіцистичні – наукові і 
науково-популярні [12: 44]. Для того, щоб майбутні інженери-технологи харчової про-
мисловості могли аналізувати останні досягнення науки і техніки в своїй галузі виробни-
цтва, переймати міжнародний досвід, їм необхідно мати навички читання наукових і пу-
бліцистичних текстів. Для впровадження у виробничий процес зарубіжного обладнання 
і технологій майбутнім фахівцям необхідно володіти компетенцією читання інструкцій і 
керівництв з експлуатації, для ведення патентного пошуку – патентів і т.д.

Другий компонент предметного змісту навчання – забезпечення формування другого 
складника іншомовної комунікативної компетентності, тобто формування лінгвосоціо-
культурної компетентності і відповідно другим компонентом процесуального аспекту 
змісту навчання – навички оперування лінгвосоціокультурним матеріалом і відповідні 
вправи [9: 4 – 9].

Третім компонентом предметного аспекту змісту навчання повинен забезпечувати 
формування третього складника іншомовної комунікативної компетентності відповідно 
до мети навчання – мовної/лінгвістичної компетентності, в процесуальному аспекті – 
формування мовних/лінгвістичних навичок, тобто навички оперування мовним матеріа-
лом і відповідні вправи [9: 4 – 9].

Останнім, четвертим компонентом предметного аспекту змісту навчання повинне 
бути забезпечення формування четвертого складника іншомовної комунікативної компе-
тентності, тобто формування навчально-стратегічних компетентностей.
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Статья основывается на результатах анализа научно-методической литературы, 

посвященной предметному аспекту содержания формирования компетентности в про-
фессионально ориентированном чтении будущих инженеров-технологов. Проанализи-
рованы существующие научные подходы данного аспекта. В соответствии с целями 
обучения, конкретизированы принципы организации формирования компетентности в 
профессионально ориентированном чтении будущих инженеров-технологов.
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TECHNOLOGISTS
The article deals with the analysis of scientifi c and methodological literature devoted to 

competence formation contents in professionally oriented reading with the future engineers-
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИКЛАДАННЯ 
ЛІТЕРАТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

У статті головна увага зосереджується на особливостях викладання літератури 
української діаспори як навчальної дисципліни. Докладно проаналізовано особливості 
репрезентації діаспорного письменства в середній загальноосвітній школі та в низці 
українських університетів. Сформульовані найважливіші проблеми викладання, озвуче-
но можливі шляхи їх вирішення. Зазначено, що нині ключовим завданням методистів є 
вироблення єдиного консолідованого погляду на канон діаспорного письменства, визна-
чення його обов’язкової і варіативної складових.

Ключові слова: методика викладання, література української діаспори, вища школа, 
навчальні плани, навчальні програми, спецкурси, концептуальні засади викладання курсу.

Література, створена українцями за межами своєї історичної батьківщини, стано-
вить величезний пласт різножанрових, різностильових, тематично розмаїтих текстів. 
Протягом 1930–1980-х років вона складала альтернативу ідеологічно заангажованому 
радянському літературному дискурсу України. Загалом є багато причин, аби вона ста-
ла об’єктом вивчення у вищих навчальних закладах України, а також тих країн, у яких 
сформувалася потужна українська діаспора. 

Дотепер в українській методичній науці з’явилася низка ґрунтовних досліджень, 
пов’язаних із шкільною практикою вивчення діаспорного письменства (студії А. Фасолі, 
А. Уліщенка, Л. Панчук, В. Захарової, Г. Бійчук, Т. Федоренко, Н. Петриченко та ін.). 
Натомість особливості викладання цього літературного феномену у вищій школі ще не 
ставали об’єктом системних студій. Актуальність цієї студії обумовлена потребою роз-
робити консолідовані підходи до вивчення курсу, а в перспективі – визначити найефек-
тивніші методи й прийоми викладання. Мета статті – визначити концептуальні підходи 
до викладання літератури української діаспори у вищих навчальних закладах. 

Як засвідчив перегляд інтернет-сторінок, у навчальних планах багатьох українських 
класичних і педагогічних університетів є курс, спецкурс чи спецсемінар, спрямований 
на вивчення літературної діаспори. Однак за відсутності єдиного узгодженого підхо-
ду, викладання здійснюється по-різному. Це зумовлює потребу обговорити проблему й 
сформувати консолідовану версію навчальної програми, яка забезпечила б усебічне, по-
глиблене вивчення цього літературного феномену. Поки що маємо кілька дискусійних 
проблем, які варто обговорити.

Перша: як було з’ясовано, у дванадцятьох університетах України на бакалавраті чи в 
магістратурі викладається загальний курс діаспорного письменства. У навчальних пла-
нах інших освітніх закладів фігурують тематичні спецкурси / спецсемінари, наприклад: 
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 «Празька поетична школа» (Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 
Львівський національний університет ім. І. Франка, Ужгородський національний універ-
ситет);

 «Діаспорне шевченкознавство» (Львівський національний університет 
ім. І. Франка), «Літературознавство української діаспори» і «Ю. Шерех, В. Державин, 
Ю. Лавріненко як дослідники української літератури» (Ужгородський національний уні-
верситет);

 «Художній світ малої прози українського зарубіжжя (перша половина ХХ сто-
ліття)» (Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського);

 «Еміґрація: тексти і контексти (досвід переміщення у літературі центрально-
східної Європи ХХ ст.)» (Національний університет «Києво-Могилянська академія»);

 «Україномовна література в Польщі» (Східноєвропейський національний уні-
верситет ім. Лесі Українки).

Не претендуючи на роль речника істини в останній інстанції, зауважу, що більш про-
дуктивним видається перший підхід – коли в межах спецкурсу вивчається не один із 
феноменів діаспорного письменства (нехай і такий яскравий, як «Празька літературна 
школа»), а цілісно – діаспорне письменство як художньо-естетична система. Це дозволить 
сформувати у свідомості студентів не клаптикове уявлення про діаспору, а ширше уяв-
лення про аналізоване літературне явище. Звісно, якщо є можливість глибоко й усебічно 
репрезентувати його в основному курсі «Історії української літератури ХХ століття», то 
можна обрати додатково якийсь регіональний спецкурс (наприклад, «Україномовна літера-
тура в Польщі», «Література канадських українців» чи «Література письменників-емігран-
тів із Прикарпаття»). Однак той обсяг годин, що відводиться на вивчення загального курсу 
історії української літератури ХХ століття, недостатній, тому в нього потрапляють лише 
ключові постаті – поет-«пражанин» Є. Маланюк, прозаїки І. Багряний, В. Барка, У. Сам-
чук, представники Нью-Йоркської групи Ю. Тарнавський, Е. Андієвська. У такій ситуації 
доречно запропонувати студентам окремий спецкурс з історії діаспорного письменства, 
попередньо узгодивши точки дотику з викладачем, який читає курс «Історія українського 
письменства ХХ століття», аби уникнути можливого дублювання інформації.

Друга проблема: термінологічне різноголосся. Викладачі пропонують різні варіанти 
назви цього курсу, наприклад:

 «Література і критика українського зарубіжжя» (Переяслав-Хмельницький дер-
жавний педагогічний університет) або «Література й літературознавство української діа-
спори» (Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького);

 «Історія української літератури зарубіжжя» (Дніпровський національний уні-
верситет ім. О. Гончара), «Історія літератури українського зарубіжжя» (Житомирський 
державний університет ім. І. Франка) або «Історія української літератури діаспори» (Ма-
ріупольський державний університет);

 «Літературна діаспора» (Прикарпатський національний університет ім. В. Сте-
фаника) й «Література діаспори» (Херсонський державний університет), 

 «Українська література діаспори» (Миколаївський національний університет 
ім. В. Сухомлинського, Чорноморський національний університет ім. П. Могили) або 
«Література української діаспори» (Відкритий міжнародний університет розвитку лю-
дини «Україна»);
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 «Українська література письменників-емігрантів» (Запорізький національний 
університет); варіативна назва «Українська діаспорна література: основні постаті» / «Лі-
тература української еміграції: основні постаті» зафіксована в навчальному плані Цен-
тральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка)

Можна було б і не фіксувати увагу на цій, здавалося б, незначній деталі, але ж у 
ній криється важливий термінологічний казус. У назвах спецкурсів фігурують три по-
няття: «зарубіжжя», «діаспора» й «еміграція». Не буду з’ясовувати семантичні нюанси, 
це докладніше описано в навчальному посібнику Л. Скорини [7, с.15-16]. Як здається, 
поняття «зарубіжжя» в назві спецкурсу не зовсім доречне, адже, по-перше, воно не має 
термінологічного статусу, по-друге, як з’ясувалося, воно викликає небажані асоціації. 
Термін «еміграція» неточний, адже в цьому випадку ігнорується творчість тих українців, 
які народилися за межами своєї етнічної території й писали англійською мовою. Отже, 
залишається поняття діаспора, яке треба відповідно оформити в назві цієї дисципліни. 
Назва спецкурсу «Література діаспори» (чи «Літературна діаспора») надто широка, її 
доречно застосовувати лише тоді, коли йдеться про діаспорне письменство загалом (не 
лише українське, а й російське, польське тощо). Назва «Історія української літератури 
діаспори» видається стилістично не дуже вдалою Думається, можна було б зупинитися 
на компромісному варіанті «Література української діаспори» або «Українська діаспорна 
література: тенденції, персоналії».

Третя проблема: чи варто об’єднувати в одному спецкурсі діаспорну літературу й 
літературознавство / критику, як це робиться в Переяславі-Хмельницькому й Черкасах? 
На мою думку, цього робити не варто. Продуктивніше віднести матеріал про діаспорних 
критиків і науковців до курсу «Історія української літературної критики та літературоз-
навства».

Четверта проблема пов’язана із забезпеченням цієї дисципліни навчальною літерату-
рою. Нині загальнодоступним є лише навчальний посібник викладача з Черкас – Л. Ско-
рини. Інформації про інші видання, на жаль, немає; тобто вони залишаються посібни-
ками «для домашнього вжитку». Це прикро, адже насичення книжкового ринку якісною 
навчальною літературою, що демонструє різні підходи до викладання, – справа потрібна 
й корисна. Це питання залишається актуальним і потребує вирішення.

Але ключовою (п’ятою) проблемою є зміст навчальної дисципліни, конкретніше – 
перелік письменників, творчість яких має вивчатися. Оскільки частина з вишів, про які 
йшлося вище, має педагогічний профіль, то спецкурс діаспорного письменства має бути 
принаймні частково зорієнтований на потреби середньої загальноосвітньої школи. У 
шкільній програмі фігурують такі письменники, творчість яких повністю / частково три-
вала в умовах еміграції: 

5 клас: В. Королів-Старий (казки), О. Олесь («Княжа Україна»); 
6 клас: В. Винниченко («Федько-халамидник»), Е. Андієвська (казки);
7 клас: О. Ольжич, О. Теліга;
8 клас: додаткове читання – Н. Королева («Легенди старокиївські», «Предок», «Без 

коріння»);
9 клас: Ю. Косач («Володарка Понтиди») [9].
Більш системно українська літературна діаспора представлена в 10-11 класах:
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10 клас: О. Олесь (поезії, зокрема й еміграційного періоду), В. Винниченко («Гріх», 
«Момент»);

11 клас: «Празька школа» поетів (огляд), Є. Маланюк, У. Самчук, І. Багряний, у пере-
ліку творів для додаткового ознайомлення – С. Гординський, Д. Гуменна, Ю. Дараган, 
Ю. Клен, Н. Королева, Н. Лівицька-Холодна, О. Лятуринська, Т. Осьмачка, Б. Певний, 
О. Стефанович [10].

Було б логічно при укладанні програм університетського спецкурсу з історії діаспор-
ного письменства брати до уваги ці персоналії.

Окремо варто проаналізувати програму шкільного факультативу, розроблену заступ-
ником директора з навчально-виховної роботи Державного ліцею м. Білої Церкви, учи-
телем-методистом В. Тереховим [8]. Вона розрахована на 52 години, курс має вивчатися 
в другому семестрі 10-го класу (17 год.) і в 11-му класі (35 год.). Утім, цікавіший тут не 
розподіл годин, а обрані персоналії. Отже, у межах цього спецкурсу пропонується роз-
глядати такі теми (доречно вказати тему й одразу запропонувати коментарі до неї):

1. Перша хвиля української еміграції. Картина української еміграції (поняття про 
діаспору; причини еміграції).

Вивчення курсу «Література української діаспори» варто розпочати з короткого істо-
ричного екскурсу, як це пропонує В. Терехов, Л. Скорина та інші викладачі. Обізнаність 
студентів із цими питаннями незначна, а якщо курс вивчається в магістратурі (а історія 
України – на першому курсі), то буде незайвим пригадати деяку інформацію, аби учні / 
студенти чіткіше зрозуміли специфіку діаспорного письменства, умови, у яких воно по-
стало й розвивалося.

2. Художні твори, народжені еміграційними процесами («Лист до Стефанії», 
«Лист із Бразилії» І. Франка; «В світ за очі» О. Колесси; «Чуєш, брате мій» Б. Лепкого; 
цикл «Емігранти» П. Карманського; «Прощай, землице рідна» М. Кічури; «Два листи» 
Д. Макогона; «Камінний хрест» В. Стефаника; «Гість з Канади», «Самота» О. Мако-
вея; «Апостоли», «Юра Данищук» М. Ірчана та ін.

Тема цікава, але чи справді вона має вивчатися в цьому курсі, чи варто згадувати тут 
твори, які й так вивчаються в основному курсі української літератури (зокрема, йдеться 
про новелу В. Стефаника), а головне – чи можна такий обсяг матеріалу вмістити в один 
урок?

3. Народна творчість у житті перших українських емігрантів на Американському 
континенті.

Питання про хронологію діаспорного письменства неодноразово ставало предметом 
дискусій у середовищі закордонних українських літературознавців. Як відомо, було три 
версії: Яр Славутич доводив, що точкою відліку має бути поява перших літературних 
творів у середовищі емігрантів (а це кінець ХІХ – початок ХХ століття); Г. Костюк у стат-
ті «З літопису літературного життя в діаспорі» наполягав, що вихідною точкою мають 
стати 1920-ті роки, коли з’явилися професійні літературні твори; а Г. Грабович вислов-
лював переконання, що «українська еміграційна література в повному значенні цього 
слова розпочинається лише після Другої світової війни, по суті, за періоду ДіПі, тобто 
в 1945-1950 роках» [7, с.7-8]. Викладач може пристати до будь-якої із запропонованих 
концепцій. Найчастіше в аналізованих програмах береться до уваги пропозиція Г. Кос-
тюка й виклади починаються з 1920-го року, хоча, як здається, про початки діаспорного 
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письменства варто було б згадати хоч побіжно (цю тему можна винести на самостійне 
опрацювання студентів), аби у результаті була сформована цілісна картина побутування 
діаспорного письменства.

4. Українська діаспора в Росії.
У цій програмі чомусь окремо розглядаються українська діаспора в Росії й Австра-

лії. Увага до Росії зрозуміла, адже там нині мешкає найбільша українська діаспора, але 
слід враховувати, що класики діаспорного письменства мешкали переважно не в цих 
країнах, а в Канаді, США, Німеччині (тобто в Західній Європі й Америці). Загалом не 
варто так багато уваги приділяти історичним реаліям, за потреби студенти легко можуть 
знайти інформацію в мережі інтернет про особливості громадського й культурного життя 
українців у різних країнах. Викладач має акцентувати увагу на літературних здобутках 
діаспори.

Далі В. Терехов переходить до персоналій і пропонує вивчати на факультативних за-
няттях твори таких письменників: 

І блок: О. Олесь, В. Винниченко, Б. Лепкий, С. Черкасенко. 
Тут виникає важливе для планування навчальної дисципліни питання: «Чи потрібно 

в цей курс включати твори тих письменників, які здобули літературну репутацію ще в 
Україні?» 

Думається, творчість одного письменника не варто механічно розривати на дві час-
тини, тому пропонується вивчати ці постаті в курсі «Історія української літератури ран-
нього модернізму», а в курсі діаспорного письменства можна лише побіжно згадати про 
їхню присутність в діаспорному літературному процесі тієї доби.

ІІ блок: друга хвиля української еміграції. «Празька школа»: О. Ольжич, О. Теліга, 
Ю. Клен, Є. Маланюк. Б.-І. Антонич. У. Самчук. 

Сумнівною видається в цьому блоці присутність Б.-І. Антонича, творчість якого тра-
диційно вивчається в рубриці література Західної України. Що стосується У. Самчука, то 
видається дуже недоречним обмежуватися лише «Волинню» і «Марією». Для школи це 
прийнятно (це пов’язано з міністерською програмою), то у вищих начальних закладах 
пропонується репрезентувати увесь його різногранний доробок, і першочергово – трило-
гію «Ост» і роман «На твердій землі».

ІІІ блок: МУР. В. Барка. І. Багряний. Д. Гуменна. Т. Осьмачка. Нью-Йоркська група: 
Е. Андієвська, Ю. Тарнавський, Б. Бойчук, Б. Рубчак, В. Вовк, П. Килина, молоде поколін-
ня. Формування української діаспори в Австралії. Творчість В. Онуфрієнка. 

Основний блок імен – традиційний, однак викликає запитання присутність тут 
П. Килини й В. Онуфрієнка. Ці імена здаються випадковими. Дві останні теми: «Дис-
идентський рух в Україні» й «Публіцистика й літературна критика в еміграції», – загалом 
недоречні: перша не стосується проблематики курсу, друга надто широка (двох годин не 
вистачить для репрезентації доробку Д. Донцова, Є. Маланюка, У. Самчука, І. Багряного; 
Г. Костюка, Ю. Лавріненка, В. Барки, Д. Чуба (Нитченка), С. Гординського, Ю. Шереха 
(Шевельова), Д. Чижевського, П. Одарченка, Ю. Бойка; Г. Голоскевича, О. Панейка, Яра 
Славутича, В. Чапленка та ін.; така розмова приречена перетворитися на простий пере-
лік імен). Загалом у програмі цього шкільного факультативу виявилася низка підходів, 
категорично неприйнятних для викладів літератури української діаспори (зокрема, коли 
вчителеві пропонується розповідати про ранню творчість О. Олеся чи В. Винниченка). 
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Тепер перейдемо безпосередньо до університетських студій і проаналізуємо доступні 
навчальні програми. При цьому не забуваємо, що викладачі вишів займають серединну 
позицію: з одного боку – літературознавчий (науковий) канон діаспорного письменства й 
орієнтація на вивчення всього естетично вартісного, що створено цими письменниками; 
із другого – потреби середньої загальноосвітньої школи як чільного працедавця для зна-
чної частини випускників і чітко визначена програма, у якій чітко прописаний освітній 
канон письменників літературної діаспори. 

Розробники першої програми – співробітники Дніпровського національного універ-
ситету ім. О. Гончара доктор філології, професор Н.І. Заверталюк і кандидат філології, 
доцент Н.П. Олійник [5] – за точку відліку беруть 1920-ті роки. Матеріал згруповано в 
п’ять змістових модулів: 1) загальна характеристика розвитку української літератури в 
діаспорі; 2) Празька поетична школа (естетичні засади, Ю. Дараган, Є. Маланюк, молода 
гілка – О. Ольжич, О. Теліга); 3) розвиток української літератури 30-90-х років ХХ ст. 
на межі двох світів (Ю. Клен, У. Самчук, Т. Осьмачка, І. Багряний); 4) модерністичні 
та постмодерністичні напрями в літературі 60-90-х рр. ХХ ст. (творчість поетів Нью-
Йоркської групи, поезія Ю. Тарнавського, поезія і проза Е. Андієвської; 5) українська 
література діаспори межі століть (злиття двох гілок української літератури (діаспорної і 
материкової) у 90-х рр. ХХ ст.). Цю змістову модель спецкурсу можна вважати опорною. 
Ключовими в ній є два феномени – Празька літературна школа й Нью-Йоркська група, 
до якої доданий доробок трьох «китів», на яких тримається діаспорна проза – У. Самчук, 
Т. Осьмачка, І. Багряний. Звісно, до неї не потрапила низка цікавих, талановитих авторів, 
вона, вочевидь, на поезію, проза представлена скупіше, а драматургія взагалі не згаду-
ється; але від цього переліку персоналій можна відштовхуватися для побудови власної 
викладацької моделі.

Укладачка другої програми – кандидат філології, доцент М.М. Коновалова (Маріу-
польський державний університет) – із запропонованого базового переліку чомусь про-
ігнорувала І. Багряного, зате додала низку нових імен (у їх числі: Л. Мосендз, О. Стефа-
нович, О. Лятуринська, Ю. Липа, Г. Журба, В. Домонтович, Ю. Косач, Б. Бойчук, Б. Руб-
чак, О. Зуєвський, І. Качуровський, В. Вовк). Але в її схемі викладів помітні очевидні 
нестиковки, наприклад, у першому змістовому модулі (під рубрикою «Еміграція періоду 
1919-1912 рр.») чомусь фігурують Д. Гуменна й М. Орест, які виїхали з України лише 
під час Другої світової війни; а в другий змістовий модуль («Еміграція періоду 1945-
1949 рр.») потрапили О. Теліга й О. Ольжич, яких на той час уже не було серед живих [1]. 

У програмі кандидата філології, доцента Л.М. Романюк (Миколаївський національний 
університет ім. В. Сухомлинського) взято до уваги лише 1920 – 1950 роки, анонсоване 
поглиблене вивчення творчості У. Самчука, І. Багряного, В. Барки, Я. Славутича, Є. Ма-
ланюка, М. Ореста, Ю. Клена, Т. Осьмачки, О. Ольжича. Дивно, що з поля уваги авторки 
випала Нью-Йоркська поетична група [6]. Кандидат філології, доцент Т.В. Хом’як (Запо-
різький національний університет) дублює вказаний перелік, додаючи до нього О. Телігу 
й В. Домонтовича [12]. Програма доктора філології, професора Т.П. Шестопалової (Чор-
номорський національний університет ім. П. Могили) охоплює ширше коло персоналій. 
Вихідною точкою для авторки є кінець ХІХ ст., далі фігурує творчість В. Винниченка 
(«муженський цикл»), Празька школа (окремо – творчість О. Ольжича), МУРівська доба 
(поезія, проза В. Домонтовича, Ю. Косача, Т. Осьмачки), література діаспори США та 
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Європи в 50-90-х роках ХХ ст. (І. Костецький, Б. Рубчак, Е. Андієвська, Ю.Тарнавський, 
Б. Бойчук) [11]. 

Чи не найдокладніше діаспорне письменство представлене в навчальному посібнику 
кандидата філології, доцента з Черкаського національного університету ім. Б. Хмель-
ницького Л.В. Скорини «Література та літературознавство української діаспори». 
Увесь навчальний матеріал авторка згрупувала в шість тем: 1) «Основні віхи історії 
української еміграції», 2) «Літературні організації зарубіжних українців», 3) «Поезія 
української діаспори», 4) «Проза українського зарубіжжя», 5) «Драматургія українсько-
го зарубіжжя», 6) «Літературознавство української еміграції». У межах кожного розділу 
матеріал структурований відповідно до трьох хронологічних віх – трьох «хвиль» україн-
ської еміграції. Коло згаданих авторів доволі широке, немає сенсу його згадувати – під-
ручник є у вільному доступі в мережі інтернет [7]. Цей посібник став чи не основним на-
вчальним виданням, яким можуть користуватися студенти під час вивчення цього курсу. 
Однак він має низку хиб, на які вказала зокрема рецензентка часопису «Критика» С. Пе-
трова: відсутність чіткого канону й низки постатей, скажімо, П. Килини, М. Фішбейна, 
«незалежноукраїнських» еміґрантів В. Діброви, В. Махна, С. Пиркало (нині до цього 
переліку можна додати Т. Малярчук і низку інших літераторів), не взято до уваги поезію 
Т. Осьмачки, Ю. Липи, Ж. Васильківської, прозу Ю. Косача й І. Костецького [3]. 

Програма кандидата філології, доцента О.В. Коломієць (Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини «Україна») вибудувана з урахуванням тез Л.В. Скорини, 
але значно розширена й удосконалена. Скажімо, літературознавство української діаспо-
ри перенесене тут до першого змістового модуля; у другому модулі («Особливості літе-
ратури української діаспори ХХ ст.») у розділі «Лірика української еміграції» з’явилися 
О. Бабій, А. Гарасевич, М. Грива, І. Ірлявський, І. Наріжна, М. Чирський, Р. Бабовал, 
Ю. Коломієць, однак десь поділася Нью-Йоркська поетична група. У розділі «Проза 
українського зарубіжжя» поруч із згаданими в підручнику Л.В. Скорини персоналіями і 
їхніми творами випадково опинилися драми В. Винниченка «Дорогу красі» та «Брехня». 
У рубриці «Драматургія української діаспори» згадані ті ж персоналії, що і в Л.В. Скори-
ни, але для розгляду рекомендовані інші твори. Принагідно варто також згадати про курс 
«Художній світ малої прози українського зарубіжжя (перша половина ХХ століття)», 
який розробила кандидат філології, доцент Н.С. Поляруш (Вінницький державний пе-
дагогічний університет ім. М. Коцюбинського). У цьому спецкурсі вивчається творчість 
таких авторів: Марта Гай, Анатолій Калиновський, Зосим Дончук, Іван Керницький, 
Освальд Бургардт, Ігор Костецький, Антін Крушельницький, Ярослав Курдидик, Юрій 
Липа, Леонід Мосендз, Михайло Островерха, Софія Парфанович, Леонід Полтава, Рос-
тислав-Роман Єндик, Олексій Сацюк, Юрій Сірий, Улас Самчук, Марія Цуканова, Ва-
силь Чапленко [4].

Як бачимо, кожен із упорядників має свій погляд на особливості викладання цієї дис-
ципліни й свій перелік персоналій, які варто брати до розгляду. У зв’язку з цим виникає 
потреба обговорити ці підходи й випрацювати консолідовану модель курсу з урахуван-
ням таких концептуальних засад. По-перше, варто обрати спільну назва для спецкур-
су. Я пропоную варіант «Література української діаспори» (або «Українська діаспорна 
література: тенденції, персоналії»). По-друге, варто обговорити необхідність включен-
ня до цього курсу діаспорного літературознавства (на мою думку, це зайве). По-третє, 
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пропоную запроваджувати на філологічних спеціальностях не часткові спецкурси (на 
зразок «Празька поетична школа»), які висвітлюють лише невелику частку здобутків 
діаспорного письменства, а загальний оглядовий курс. По-четверте, пропонує групу-
вати матеріал курсу за хронологічним принципом: 1-й період – кінець ХІХ – 1919 р.; 
2-й – 1920-1939 рр., 3-й – 1939-1980 рр.; 4-й – 1990 – дотепер. Питання про відмиран-
ня діаспорного письменства у зв’язку із здобуттям Україною незалежності залишається 
дискусійним. Не варто забувати, що й нині за межами батьківщини живуть і працюють 
письменники, частина з яких позиціонує свою творчість як частину української («мате-
рикової») літератури (як Марко Роберт Стех), інші ж від неї дистанціюються (як В. Мах-
но). Спроби вибудувати модель діаспорної літератури за географічним принципом (діа-
спорне письменство в Канаді, США, Німеччині, Франції, Австралії тощо) виглядають 
цікаво, але значно ускладнюються тим, що письменники переїздили з однієї країни в 
іншу в пошуках кращої роботи й умов для життя.

І головне – нині перед викладачами постає доконечна потреба змоделювати певний 
загальний «навчальний канон» діаспорного письменства. Поки кожен вибудовує його, 
керуючись особистими уподобаннями й міркуваннями, однак було б незайвим упоряд-
кувати підходи. Звісно, при цьому слід брати до уваги і різну кількість годин, і різні 
регіональні особливості. Тому пропоную взяти за основу такі принципи:

– у навчальній програмі не можуть бути охоплені всі персоналії, варті уваги (повне 
всебічне вивчення цього феномену – справа науковців); для викладача має існувати пев-
ний обов’язковий перелік тих авторів, при яких треба згадати обов’язково (при цьому 
мають бути враховані й потреби загальноосвітніх шкіл);

– при доборі персоналій важливими є не лише естетичні критерії, а й пізнавальні, 
виховні, що забезпечить реалізацію усіх навчальних завдань;

– важливо, аби студенти після вивчення цього курсу зрозуміли, яким багатим (те-
матично, жанрово, формально) є діаспорне письменство; це означає, що викладач має 
презентувати всі його напрями, а не тільки твори патріотичні й антитоталітарні твори, 
як це часто відбувається; має бути враховане паритетне співвідношення прози, поезії й 
драматургії (в аналізованих спецкурсах драма зазвичай випадає з поля зору викладача);

– у програмі спецкурсу варто визначити обов’язкову й варіативну складові; до пер-
шої віднесені ключові представники канону, найважливіші явища, без яких не мислиться 
викладання цієї навчальної дисципліни; варіативна залишається на розсуд викладачів, 
які можуть додавати певні персоналії, пов’язані із тим регіоном, де здійснюється викла-
дання цього курсу;

– на лекціях викладач має знайомити студентів із найважливішими фактами й персо-
наліями діаспорного літературного процесу, а на семінарських заняттях варто поглибле-
но вивчати визначені художні твори. Не слід забувати, що «головним героєм» на заняттях 
з літератури є не письменник, а його твори. Звісно, слід добирати для розгляду ті тексти, 
які студенти можуть легко знайти в бібліотеці чи мережі інтернет (у цьому плані неоці-
ненну допомогу викладачеві й студентам може надати сайт «Діаспоріана»). 

Підсумовуючи, маю зазначити: нині ключовим завданням викладів є вироблення єди-
ного консолідованого погляду на канон діаспорного письменства. Це стане предметом 
подальших наукових студій. 
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Существует предубеждение, что успешно изучающие язык люди, всегда 
лингвистичны. Такое предположение не стоит считать верным. Даже при условии того, 
что есть те, кто обладают большей склонностью к изучению языков, относить их к от-
дельному «виду» человека неправильно, поскольку научиться общаться на иностранном 
языке может абсолютно каждый. Главное – это найти правильный подход. И с усилением 
международных контактов, интенсификацией информационных потоков между страна-
ми и, как следствие, вовлеченности все большего числа людей в мировую коммуникацию 
поиски такого подхода никогда не потеряют своей актуальности.

Основными проблемами инновационных подходов в современной теории и практи-
ке преподавания посвящены работы И. Бома, Л. Бурковой, Л. Ващенко, Л. Даниленко, 
Д. Джонсона, О. Козловой, М. Крюгера, Дж. Мэйерса, С. Подмазина, О. Поповой, Г. Се-
левка, К. Ушакова, А. Хуторского и др.

На овладение языковыми навыками влияет множество факторов, правильное со-
четание которых способствует получению наиболее продуктивных результатов и дает 
возможность познать язык совершенно любому учащемуся. Одно из первых мест среди 
этих факторов занимают методы преподавания, представление классификаций которых 
и является целью данной статьи.

На сегодняшний день различают три основные группы методов изучения иностранных 
языков: традиционные, гуманистические и коммуникативные [5]. К традиционным мето-
дам, которые предполагают основательное системное изучение грамматики, фонетики и 
лексики языка, относятся следующие:

- метод грамматического перевода (Grammar Translation Method). Основная цель 
данного метода - овладеть грамматикой и лексикой для умения работать с письменным 
текстом на иностранном языке. Лучший способ достижения этой цели - перевод и грам-
матический анализ текста с учетом потребностей пользователя и уровня обучения;

- прямой метод (Direct Method). Он строится на том, что иностранный язык должен 
преподаваться по тем же принципам, что и родной язык. Целью является общение на 
иностранном языке. Акцент делается на правильном произношении и грамматической 
точности. В качестве слабости этого метода в литературе подчеркивается необходи-
мость использования носителей, что не всегда выполнимо на практике. Самым большим 
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недостатком этого метода является запрет использования родного языка, поскольку в 
изучении иностранных языков возникают ситуации, когда перевод является наиболее 
эффективным решением. По словам Ричардса и Роджерса [6], этот метод дал толчок 
новым методам обучения, но ему самому не хватает более надежной методологической 
базы;

- аудиолингвальный метод (Audiolingual Method). Его цель - овладение речью пу-
тем постоянного механического повторения и запоминания грамматических и фразе-
ологических структур языка, произнесенных преподавателем или прослушанных на 
электронном носителе, без какого-либо анализа и дополнительного объяснения. Процесс 
пассивного запоминания лишает студента активного участия в учебном процессе, что 
является одним из главных недостатков данного метода;

- когнитивный метод (Cognitive Method). В противоположность аудиолингвал-
ному методу, в котором посредством многократного повторения пытаются избежать 
возможных ошибок в структурах языка, когнитивный метод работает по принципу 
проб и ошибок. Ошибки в процессе обучения приветствуются, потому что они явля-
ются доказательством работы студента, и исправляются дополнительными пояснения-
ми и грамматическими комментариями. Когнитивный метод является одним из наибо-
лее эффективных традиционных методов обучения, поскольку он дает возможность 
учащемуся создавать языковые структуры, становясь тем самым активным субъектом 
в процессе обучения, а роль преподавателя состоит в том, чтобы направлять и давать 
дополнительные объяснения.

Гуманистический подход к образованию – прежде всего комплекс мероприятий, ин-
тегрирующий богатство лучших методик, накопленных «поведенческой» и «когнитив-
ной» педагогическими школами, отличающийся концентрацией на личностном развитии 
обучаемого. Основное его назначение – удовлетворение потребностей учащегося, до-
стижение хорошего эмоционального состояния и дружелюбной среды обучения. Гума-
нистический подход привел к появлению целого ряда новых, нетрадиционных методов 
обучения:

- натуральный подход (The Natural Approach). Его сущность состоит в том, чтобы при 
обучении иностранному языку создавать те же условия и применять тот же метод, что 
и при естественном усвоении родного языка ребенком. Это освобождает учащихся от 
стресса или беспокойства и создается позитивное отношение к изучению иностранных 
языков. Однако для студента этот метод будет означать возвращение назад на позицию 
маленького ребенка, что не совсем подходит для обучения в высшей школе;

- метод полного физического присутствия (Total Physical Response). Важная его со-
ставляющая - физическое движение, являющееся реакцией на получаемую информа-
цию. Он развивает идеи натурального метода. Суть его состоит в том, что при обуче-
нии иностранному языку необходимо имитировать процесс овладения детьми родным 
языком, который усваивается параллельно с выполнением соответствующих физических 
действий. Основная цель - активировать весь мозг в процессе обучения. Правая сторона 
отвечает за движение, а левая - за язык и речь. По мере того, как учащийся овладевает 
языком, инструкции становятся все более и более сложными;

- метод тихого обучения (The Silent Method). Он заключается в том, что преподава-
тель в процессе обучения иностранному языку говорит на занятии как можно меньше. 
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Обучение в тишине способствует процессу мышления и концентрации студентов при 
выполнении задания. Преимущества этого метода заключаются в стимулировании само-
стоятельности студентов, формировании внутренней мотивации и активизации исполь-
зования в процессе обучение дидактического материала;

- метод советника / общины (Counseling / Community Language Learning). В основе 
метода - психологическая теория, суть которой заключается в том, что людям необхо-
дима помощь советника-психолога, в том числе и в образовании. Прогресс зависит от 
вовлеченности студентов, а также от самостоятельной работы. Метод подходит для сту-
дентов, которые очень мотивированы и знают, чего хотят;

- суггестопедический метод (Suggestopedia). Его эффективность, заключается в 
раскрытии резервов памяти, повышении интеллектуальной активности личности, раз-
витии положительных эмоций, которые снимают чувство утомляемости и способствуют 
росту мотивации к обучению, значительному увеличению объема усваиваемого матери-
ала и формированию прочных речевых навыков и умений. Как и почти все методы, он 
подвергся критике из-за использования лженауки в качестве отправной точки [6].

Имеющиеся у всех вышеуказанных методов недостатки привели к поиску 
универсальных методов и появлению коммуникативного подхода, который позволяет 
учащемуся успешно усваивать языковые навыки и использовать их в общении по мере 
развития коммуникативной компетенции. Свойственный данному направлению в обу-
чении более индивидуальный подход дает возможность наделить знаниями и умениями 
самых разных по восприятию и интеллекту людей. Коммуникативный подход представ-
лен следующими методами:

- устный подход или ситуативное обучение (Oral Approach / Situational Language 
Teaching). Он основывается на поведенчески обусловленной теории, основанной на 
обучении через привычку, и в основном ссылается на процесс, а не на условия обуче-
ния. От учащегося ожидается, что он будет применять знания, полученные на занятии, 
в ситуациях за его пределами. Целями данного метода является обучить практическому 
владению четырьмя основными языковыми навыками. Достигается это через структуру. 
Точность как в грамматике, так и в произношении является очень важной [3];

- подход множественного интеллекта (Multiple Intelligence). Его основой является 
многомерность интеллекта человека, которой часто пренебрегают в процессе обучения. 
Согласно этому убеждению, получение знаний отличается от человека к человеку, и на-
иболее эффективным подходом к обучению является тот, который может использовать 
эти различия в своих собственных интересах, подбирая те способы и пути, которые на-
иболее удобны и близки конкретному типу интеллекта;

- нейролингвистическое программирование (Neurolinguistic Programming). Это сис-
тема высокоэффективных инструментов, помогающих нам достигать своих целей. Суть 
метода отражает его название. «Нейро-» относится к нашему восприятию мира через 
чувства и к тому, как этот опыт представлен через неврологические процессы. Лингвис-
тическая часть названия демонстрирует важность речи в упорядочивании и структури-
ровании нашего опыта. Слово «программирование» указывает на то, как мы «обучаем» 
себя думать, говорить и действовать в соответствии с новыми и лучшими способами 
реализации всего нашего потенциала;
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- лексический подход (The Lexical Approach). В основе этого подхода лежит тезис о 
том, что ядром коммуникативной компетенции являются слова и их сочетания, которые 
играют главную роль в процессе общения. Грамматика преподается только в той степе-
ни, в которой эти словосочетания согласованы в предложениях. 

- компетентностный подход (Competency Based Language Teaching). Язык явля-
ется здесь средством взаимодействия и общения людей, достигающих определенной 
цели и задачи. Такое обучение полезно в ситуациях, когда у учащихся есть конкретные 
языковые потребности, то есть они могут определить, какие навыки им необходимы для 
выполнения определенной социальной или профессиональной роли и решения опред-
еленной задачи;

- коллективная учебная деятельность (Cooperative Language Learning). Это интенсив-
ное сотрудничество группы учащихся по достижению значимой для них цели, в ходе 
которого их деятельность превращается в самодеятельность в рамках личностно-ори-
ентированной парадигмы, в основе которой лежит центрированная на студенте система 
обучения [2, c. 143]. Каждый член группы вносит свой вклад в достижение цели и тем 
самым приобретает новые знания;

- контентно-ориентированный подход (Content-Based Instruction). Через обучение, 
основанное на контенте, аудитория может успешно развивать языковые навыки, од-
новременно становясь личностью с широким кругозором и правильным восприятием 
мира. Внедрение проектной работы в занятия, основанные на контентно-ориентирован-
ном подходе, позволяет преподавателям создавать яркую учебную атмосферу, требую-
щую активного участия студентов, стимулирующую развитие более высоких навыков 
мышления и дающую возможность студентам нести ответственность за собственное 
обучение [4, c. 95];

- метод коммуникативных заданий (Task-Based Teaching). Этот метод обучения может 
помочь студенту, «поместив» его в ситуацию, существующую в реальном мире; ситуа-
цию, когда устное общение имеет принципиальное значение для выполнения конкретной 
задачи. В центр внимания ставится непосредственно само задание, а не грамматические 
или лексические вставки. Цель заключается не в изучении структуры, а в выполнении 
задания. Язык здесь становится инструментом коммуникации, который нацелен на то, 
чтобы помочь студенту успешно справиться с поставленной задачей [1, с. 69];

- межкультурное обучение (Intercultural Education). Целью этого подхода является 
приобретение межкультурной компетенции, которая включает в себя знание языка и 
культуры. Коммуникативная компетенция переплетается с культурной, поскольку вклю-
чает в себя знание культурных особенностей преподаваемого языка. В межкультурном 
подходе хорошее знание языка является одним из условий межкультурной деятельности;

- театрально-драматический подход (Drama and Theatre Approach). Инсценировка 
диалога является основной техникой в обучении и фокусируется на создании неболь-
ших сцен. Эта техника выполняется в парах и подчеркивает важность моделирования. 
Учитель ставит задачу, которая состоит из письменных указаний относительно роли, 
которую студенты должны играть, импровизируя на основе своего собственного опыта. 
Театрально-драматический подход также использует языковые игры.

Благодаря своей универсальности, гибкости и ориентации на практический под-
ход, коммуникативные методы остаются в центре внимания как отечественных, так и 
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зарубежных ученых, продолжают развиваться и будут еще долго предметом для иссле-
дования, совершенствования и развития в практике преподавания иностранных языков в 
нашей стране и за рубежом.
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ВПЛИВ ПЕРЕКЛАДУ КІНОФІЛЬМІВ НА СВІДОМІСТЬ ГЛЯДАЧА

У статті досліджено вплив аудіовізуального перекладу на глядачів і зосереджено 
увагу саме на цьому типі перекладу, оскільки кінопродукція, що постійно з’являється, 
була визнана найбільш багатомовною і багатокультурною формою спілкування, яка 
водночас є відкритою і доступною для всіх. Дослідження підкреслює важливість від-
творення культурних реалій певної національної спільноти мовою цільової аудиторії. 
Перекладач повинен чітко розрізняти культурні норми і вибирати необхідні слова, точ-
но знаючи, де їх використовувати. Підбір слів важкий, особливо якщо в цільовій мові не 
існує еквівалента, що часто призводить до виникнення плутанини і певного когнітив-
ного дисонансу в аудиторії. Ґрунтуючись на попередніх дослідженнях, стаття описує 
вплив кіноперекладу на студентів залежно від обраних форм (дубляж, субтитрування 
або закадрове озвучування), які можуть відрізнятися в різних країнах відповідно до їх-
ніх ресурсів. Порівнюючи результати досліджень, вчені сперечаються про освітні здіб-
ності субтитрів як перекладацької форми. Вважається, що дубляж має потенціал у 
навчанні та легший у сприйнятті інформації глядачами. У статті доведено, що кожна 
форма перекладу по-своєму впливає на розвиток національної свідомості та створенні 
стереотипів.

Ключові слова: кінопереклад, свідомість, субтитрування, дубляж, закадрове озву-
чування.

Останнім часом багато уваги приділяється культурному, естетичному та політич-
ному впливу кіноперекладу, оскільки такий переклад найповніше відображає особли-
вості мовних спільнот та їхні стосунки між собою. Більшість тематичних досліджень 
порівнюють оригінальний текст з його субтитрами або текстом дубляжу іншою мовою, 
намагаючись проаналізувати зміни, що відбуваються в процесі субтитрування та дубля-
жу. Проте, кожен переклад та зазначені зміни мають певний вплив на глядача та його 
сприйняття цілого фільму, а іноді й на утворення нових стереотипів. Метою цієї статті є 
дослідження впливу перекладу аудіовізуальних матеріалів на свідомість глядачів різних 
мовних спільнот. У статті Керна простежується думка, що перегляд «іноземних» фільмів 
не лише розширює погляди глядачів на інші культурні дискурси та практики, але і сти-
мулює їх без усвідомлення поглинати ідеологічні цінності в межах вмісту фільмів [6]. У 
нашій статті розглянуто вплив на глядача саме кіноперекладу, оскільки він є відкритим 
і доступним, сучасним методом комунікації мовних спільнот, відображенням національ-
ної свідомості та традицій певного народу. Потреба у вирішенні проблем кіноперекладу 
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як одного з найпопулярніших видів мистецтва сучасності є надзвичайно важливою у 
наш час. Саме це визначає актуальність даного дослідження. 

Кожна країна по-іншому культивує традицію перекладу фільмів і обирає будь-який 
з основних типів: дубляж чи субтитрування, якщо йдеться про переклад фільмів, або 
третій тип – закадровий переклад, у випадку телевізійного перекладу чи перекладу на-
укових і документальних матеріалів. Вибір типу перекладу залежить від багатьох чинни-
ків, серед яких історичні особливості, традиції, доступна техніка і, звичайно ж, вартість. 
Більшість фільмів, показаних на міжнародному рівні походять з англомовних країн, та-
ких як Великобританія чи Сполучені Штати Америки, тому кількість іноземних фільмів 
у цих країнах значно менша, ніж в інших. При перекладі іноземних фільмів у США пе-
рекладачі надають перевагу субтитруванню, а не дубляжу. У Великобританію більшість 
іноземних фільмів потрапляють зі Сполучених Штатів, тому переклад аудіовізуальних 
творів там займає не найважливіше місце [7].

Інші країни можна класифікувати за вже зазначеними типами кіноперекладу. До 
країн, де поширений дубляж, відносяться країни в яких розмовляють іспанською, ні-
мецькою, італійською та французькою мовами. З іншого боку, Португалія, Хорватія, Сло-
венія, Греція, Данія, Швеція, Норвегія та Нідерланди вимагають субтитрування. Також 
можна зазначити про існування країн, фільми для яких потребують подвійних субтитрів, 
оскільки населення говорить двома мовами. Серед них Фінляндія та Бельгія [7].

Традиційним методом перекладу кінофільмів у Польщі є закадровий одноголосий 
переклад, який здійснює зазвичай чоловік, і таким чином забезпечує переклад діалогів 
усіх персонажів фільму [9]. Відповідно до цього, один і той самий фільм для різних 
країн може по-різному дублюватися, субтитруватися чи просто озвучуватися. І в залеж-
ності від обраних перекладачем відповідників, кожен момент фільму може по-різному 
відображатися у свідомості глядачів. Наприклад, в англійській мові існує кілька слів-
синонімів: «to love», «to admire», «to revere», «to like», «to adore», «to be crazy about», «to 
fall for». Натомість, в українській мові слів, які можуть описати те саме відчуття кохання 
значно менше: «любити», «кохати», «обожнювати». У перекладі романтичного фільму 
це може виявитись дуже важливим.

Переклад завжди сприймається як отримання іноземного досвіду. Проте, сприйняття 
іноземності різко змінюється від культури до культури, і навіть від одного історичного 
періоду до іншого. Оскільки перекладач є так званим «першочитачем» іноземної куль-
тури, йому надається найважливіше завдання – представити іноземну культуру для зви-
чайних читачів чи глядачів, відобразити реалії, притаманні певній культурній спільноті 
для іншої групи читачів. Перекладач має змогу заповнити проміжок між двома культу-
рами, маючи на увазі об’єднання всіх соціально обумовлених аспектів людського життя. 
Складність полягає не лише у мовних одиницях, але й в індексичності зображень (невер-
бальні засоби спілкування, географічна та історична локалізація фільму, дрес-код). Під 
час переходу фільму в інший культурний контекст, рівень знань між глядачем оригіналу 
і глядачем перекладеного фільму не є однаковим, тому невербальні знаки часто можуть 
бути неправильно інтерпретовані або не інтерпретовані взагалі глядачем цільової мови. 
Це явище може поставити під загрозу успіх фільму за межами країни виготовлення. 
Тому роль аудіовізуального перекладача у цьому випадку полягає в пошуку шляхів для 
полегшення передачі фільму до нового середовища (як текстового, так і культурного), 
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для зменшення рівня його приналежності до початкової країни виробництва, не втрачаю-
чи важливі моменти, необхідні для правильного розуміння реалій культурної спільноти.

Щодо технічних можливостей, перекладач аудіовізуальних творів повинен не так ак-
центувати увагу на лексиці та граматиці, як на правильності пріоритетів у культурних 
відмінностях між твором та аудиторією, адже фільми значною мірою орієнтуються на 
емоційну реакцію глядача, зображення персонажів та сюжетні лінії. Таким чином, куль-
турні відмінності можуть спотворити враження від переглянутого фільму для тої чи ін-
шої спільноти. Наприклад, у багатьох країнах світу існує думка про критичну важливість 
створення сім’ї, тому фільми зображують стосунки у сім’ї, проблеми та їх вирішення 
тощо, в той час як американські фільми часто змальовують сильних і незалежних жінок 
як героїнь. Очевидно, що такий образ не знайде підтримки в деяких соціально-консерва-
тивних громадах, які цінують традиційні жіночі ролі. Отже, перекладач в такому випадку 
повинен точно розрізняти культурні норми і підбирати необхідні слова, знаючи де саме 
їх використовувати у кожному моменті фільму. 

У випадку використання дубляжу робота перекладачів обмежується створенням діа-
логів цільовою мовою з додатковою увагою до фонетичної синхронізації. Зазвичай, вони 
виконують дослівний переклад, дописуючи варіанти вживання інших слів. В свою чергу, 
автор дубляжу вибирає з усіх запропонованих варіантів ті, які відповідають артикуляції 
акторів. Такий підхід допомагає глядачам зосередити свою увагу на самому фільмі, не 
відриваючись на фіксації відмінностей між мовою акторів, тобто оригінальним текстом 
та перекладом.

Щодо субтитрування ситуація дещо інша. Специфічні особливості цього типу пере-
кладу включають відповідність між зображенням, звуком і текстом, тобто субтитри по-
винні відповідати тому, що відбувається у фільмі. Існують також просторові обмеження, 
адже субтитри не повинні займати більше 20% зображення на екрані. До того ж, на прак-
тиці лінія субтитрів повинна містити не більше 35 знаків, а час одного рядка субтитрів на 
екрані не перевищувати 6 секунд, тому можна вважати, що субтитрування значно більше 
обмежує перекладача у підборі відповідників.

Вибір слова може бути складним, особливо якщо немає еквівалента у цільовій мові, 
що часто призводить до залишення оригінального слова неперекладеним, викликаючи 
плутанину та своєрідний когнітивний дисонанс в аудиторії. Таке часто трапляється з пе-
рекладом каламбуру у комедіях, адже іноземна аудиторія важко сприймає жарти іншої 
національної спільноти, тому фільм може втратити частину гумору, що неприпустимо 
у фільмах такого жанру [5]. З іншими проблемами стикаються перекладачі наукових чи 
документальних фільмів. В основному, вони полягають у пошуку відповідників до на-
укових визначень і термінів, проте існують й інші, пов’язані з вигаданням нових слів 
авторами творів. Наприклад, під час перекладу серіалу «Гра Престолів» перекладачам 
довелося відтворити ім’я одного з героїв – Ходор, що утворилося з фрази «hold the door». 
Походження імені показано у п’ятій серії шостого сезону, а саме в спогадах про життя 
Ходора: ще в юному віці він бореться із судомами, викрикуючи фразу «hold the door», 
яка поступово перетворюється в «hodor». Щодо перекладу, українською мовою фраза 
звучить: «Не дай ходу», що можна вважати доволі непогано підібраним варіантом; у 
німецькій версії використовується «halt das tor», що означає «hold the gate» і майже 
відповідає оригіналу; у французькій версії значення фрази було змінене на «garde-les au 
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dehors», що англійською означає «keep them outside»; італійською переклад змінили на 
«trova un modo» зі значенням «знайти вихід» [8]. 

Такий приклад яскраво відображає важливість дотримання не лише значення слова 
чи фрази, але й морфологічної структури, адже перекладач не має права змінювати ім’я 
персонажа, тому повинен підібрати відповідник, синхронізований із текстом оригіналу 
як за значенням, так і за синтаксисом словосполучень. Очевидно, що трансформації 
вихідного тексту іноді вражаючі. Індивідуально кожен перекладач підкреслює різні 
значення, що притаманно будь-якому процесу перекладу. У сукупності вони створюють 
істотно інший культурний продукт, що відрізняється від оригіналу. Це може спричинити 
зовсім інше сприйняття глядачами різних національних спільнот однієї і тієї самої ідеї.

Вплив на глядача може по-різному здійснюватись відповідно до обраного типу 
кіноперекладу. Існує низка досліджень, що базуються на результатах навчання у процесі 
перегляду фільмів із субтитрами, адже це унікальна можливість для тих хто вивчає 
іноземну мову поглинати мовлення носіїв мови без необхідності подорожувати в іншу 
країну. Згідно з дослідженнями Бораса і Лафаєт, завдяки тому, що в авдиторії показано 
певний аудіовізуальний вміст із субтитрами, студенти краще розвивають слухання та 
усні комунікативні здібності [1]. За твердженням Етемаді, показ іноземних фільмів, 
які мають субтитри для людей, що вивчають іноземну мову, допомагає з розумінням, 
але не вивченням лексики [2]. На противагу цьому Ломмель, Лаенен і Дайдвел зробили 
висновок, що використання субтитрів може допомогти з вивченням саме лексики 
іноземної мови, але не з вивченням граматичних правил [10]. У дослідженнях Гаяті і 
Мохмеді було зазначено, що найбільш ефективним виявилось використання субтитрів 
мовою, що вивчається у порівнянні з субтитруванням рідною для глядача мовою [4].

Щодо дубляжу, теперішні дослідження фільмів свідчать про майбутній потенціал 
такого типу перекладів, на відміну від субтитрування. Перш за все, це тому, що тільки 
дубляж спрямований на створення ілюзії, що герої фільму говорять рідною мовою 
аудиторії. Це, мабуть, є необхідною умовою для можливого подальшого присвоєння та 
імітації стилів висловлювання самими слухачами. Більше того, ілюзія оригінальності 
діалогу може дати мовну автентичність висловлюванням, які, в свою чергу, можуть 
підтримати процес адаптації індивідуального глядача. По-друге, оскільки дубляж не 
накладає додатковий шар інформації у фільм, на відміну від субтитрування, сприймання 
інформації глядачами відбувається значно простіше. І по-третє, при використанні 
дубляжу у фільмах глядачі не відволікаються на зайвий текст на екрані, тому вони 
можуть переглядати його у всій повноті [3].

Завдяки кінопродукції культурно-специфічні поняття стають частиною іншого 
культурного середовища. Отже, кінофільми можуть бути надзвичайно впливовим 
та ефективним засобом передачі культурних цінностей, ідей та інформації, тому і 
кінопереклад повинен відповідати меті цього засобу. Надзвичайно важливим є вирішення 
проблем, що виникають під час кіноперекладу, задля перенесення культурних елементів 
в інше середовище, зберігаючи єдність змісту та форми. Синхронізація вербальних і не-
вербальних компонентів є основною характеристикою аудіовізуального продукту, а його 
переклад потребує роботи як з лінгвальними, так і з екстралінгвальними елементами.
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ВЛИЯНИЕ ПЕРЕВОДА ФИЛЬМОВ НА СОЗНАНИЕ ЗРИТЕЛЕЙ

В статье исследовано влияние аудиовизуального перевода на зрителей и сосредото-
чено внимание именно на этом типе перевода, поскольку кинопродукция, которая по-
стоянно появляется, была признана самой многоязычной и многокультурной формой об-
щения, которая одновременно является открытой и доступной для всех. Исследование 
подчеркивает важность передачи культурных реалий определенной национальности в 
языке целевой аудитории. Переводчик должен четко различать культурные нормы и 
выбирать необходимые слова, точно зная, где их использовать. Подбор слов тяжелый, 
особенно, если в целевом языке не существует эквивалента, что часто приводит к воз-
никновению путаницы и определенного когнитивного диссонанса в аудитории. Осно-
вываясь на предыдущих исследованиях, статья описывает влияние киноперевода на 
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студентов в зависимости от выбранных форм (дубляж, субтитрование или закадро-
вое озвучивание), которые могут отличаться в разных странах в соответствии с их 
ресурсами. Сравнивая результаты исследований, ученые спорят об образовательных 
способностях субтитров как переводческой формы. Считается, что дубляж имеет по-
тенциал в обучении и легче в восприятии информации зрителями. В статье доказано, 
что каждая форма перевода по-своему влияет на развитие национального сознания и 
создания стереотипов.

Ключевые слова: киноперевод, сознание, субтитрование, дубляж, закадровое озву-
чивание.
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THE EFFECT OF AUDIO-VISUAL TRANSLATION ON SPECTATORS
This article investigates the eff ect of audio-visual translation on spectators and concen-

trates on this translation type because the emerging fi lm production has been recognized as 
increasingly multilingual and multicultural form of communication being at the same time 
open and accessible to everyone. The study emphasizes the importance of reproducing cul-
tural realia of a certain national community in the language of target audience. Moreover, the 
translator should precisely distinguish cultural norms and select the necessary words, knowing 
exactly where to use them. It can be diffi  cult, especially if there is no equivalent in the target 
language, which often leads to causing confusion and peculiar cognitive dissonance among the 
audience. Based on previous research, the article describes the impact on students depending 
on the chosen translation forms (dubbing, subtitling or voiceover) which may vary in diff erent 
countries. Comparing the research results, scientists argue about the educational abilities of 
subtitling as a translation form. Regarding dubbing, it is considered to have the future potential 
in studying and is easier in the perception of information by spectators. The paper proves that 
each translation form aff ects the development of national consciousness and the creation of 
stereotypes in its own way.

Key words: audio-visual translation, consciousness, subtitling, dubbing, voiceover.
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CHINESE HUMBLE LANGUAGE IN CULTURAL BACKGROUND

Cha pter 1 Introduction of Research
In the process of verbal communication, humble language is a universal language phenom-

enon. Humble language always be the lubricant of interpersonal relationships whether in our 
work or in our life. Since ancient times, especially in the eastern countries, humble and polite 
are the necessary principles abided by the people; it can obtain a harmonious eff ect during the 
interpersonal relationship. Especially in the occasion of cross-cultural communication, appro-
priate or moderate humble language can make the communicator gentle and accomplish, this 
way could make the communication smoothly. 

Under the diff erent cultural background, as a kind of linguistic feature, humble language 
can respond the values, cultural characteristic, social psychology and so on between the dif-
ferent countries and diff erent nationalities. The cultural connotation hidden by the humble lan-
guage is profound. So, this article is to refl ect the range of Chinese and western countries in the 
use of humble language, the diff erences and similarities of the two languages, and analyze the 
reason of the diff erences based on comparing the Chinese and English, which can help us to 
understand the humble language better. 

I. Research signifi cance
In recent years, there has been a whirlwind of learning Chinese around the world. In all 

corners of the world, not only do Chinese people learn and work, but also a large number of 
foreign students come to China to learn Chinese and Chinese culture. At the same time, in order 
to facilitate the study of Chinese, many countries have established Confucius Institutes. Like 
English, the dream of becoming a “global” language will gradually be realized. As is known 
to all, China is known as the “state of etiquette” and has been preaching courtesy since ancient 
times. This is not only manifested in the behavior of treating people, but also in the language 
of the “ritual” culture.

In China, modesty is a basic principle that is advocated as a person, and a virtue. The 
most obvious thing is that it is embodied in China’s profound language and culture. Now with 
the increasing number of foreign students learning Chinese in China, foreigners can be seen 
everywhere in the Chinese language, and they communicate with each other in a simple way. 
However, in the process of communication, they often cause misunderstanding and unhap-
piness between the two parties due to their lack of understanding of the culture of modesty. 
Especially in the European countries, the humble language they use is diff erent from China in 
many ways. Therefore, understanding and learning Chinese-English language is an important 
aspect to promote the smooth progress of intercultural communication.

In verbal communication, whether in work or in life, modesty can be a lubricant for inter-
personal relationships, and it can play a harmonious eff ect. Humble language is the language 
form of communication in a self-humous tone when talking.
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In the occasion of intercultural communication, appropriate humble modesty will make the 
communicator quite graceful, polite, and self-cultivating, which can make the communication 
go smoothly and achieve a positive communication eff ect. In diff erent cultural backgrounds, as 
a linguistic feature, modesty can refl ect the values, cultural characteristics, ways of thinking, 
social psychology, etc. between diff erent countries and diff erent nationalities, and the cultural 
connotation behind it is also profound. And for a long time.

Therefore, for cross-cultural communication, we can further analyze the similarities and 
diff erences between Chinese and English in the two languages, and analyze the deep reasons 
for their diff erences, which will make us more comfortable and confi dent in the process of 
Chinese-foreign language communication. We can’t really achieve the eff ect and purpose of 
intercultural communication only by having a fl uent language. Only by understanding and 
analyzing the linguistic features of Chinese and English language, we can dissect the cultural 
diff erences hidden in all aspects behind it. Better enhance language communication skills, bet-
ter eliminate barriers to intercultural communication, and achieve the desired results.

Chapter II Defi nition and Pragmatic Principles of humble language
Ⅰ. Defi nition of humble language 
Modesty is also called “humility”, “modesty”, etc. Although it is diff erent in terms of name, 

it is roughly the same in meaning. In a literal sense, modesty is a humble language, that is, a 
person or thing that expresses himself or is associated with himself in a humble tone, words, or 
sentence. It refl ects the etiquette in language and culture.

In the process of oral communication and written communication, in order to achieve a 
polite and respectful communication purpose for the other party, people use appropriate and 
humble words to express themselves or people and things related to themselves in appropriate 
occasions. Known as modesty.

Ⅱ. Pragmatic Principles of humble language
As an important branch of polite language, modesty is a manifestation of personal well-

being, and it also paints a lot of Chinese language and culture. In the actual communication 
process, many people will have some pragmatic mistakes in modesty. When people use inap-
propriate language in inappropriate times or occasions, they will have great misunderstandings 
and unnecessary troubles. In response to this actual situation, we must realize that we should 
abide by the necessary Principles to avoid causing communication to be unsmooth.

(1) Politeness principle
In order to understand Brown and Levinson’s concept of politeness1, I fi nd it rather im-

portant to discuss the basic approach of their research. Paul Grice, as well as Geoff rey Leech 
have tried to “unravel the logic or basis for rational behavior behind human linguistic interac-
tions in conversations” by means of the Cooperative and Politeness Principle respectively.

(Ⅱ) Moderate degree principle
Everything is measured, and speech acts are no exception. Degree is the standard for mea-

suring the balance of things. It can’t be too much or too little, neither exaggerating nor subtle 
and conservative, can reach a just right eff ect. In the process of communication, humble use of 
modesty has undoubtedly added a halo to communication.

1 Brown, Penelope; Stephen C. Levinson (1987). Politeness: Some Universals in Language Usage. 
Studies in interactional sociolinguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
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If, in communication, the communicator does not consider and analyze the communicative 
occasions and communicative objects, the abuse of modesty will cause the listener to have 
unpleasant emotions. Before you communicate, be sure to understand the status of the obedient 
and your position, the order of your position, and the level of intimacy, so that you don’t make 
jokes. For example, in the face of communicators who have had many years of friendship, 
still using too much modesty will make the other party feel the distance and intimacy of the 
distance, and even aff ect the friendship between the two parties. Another example is listening 
to a lecture by an expert scholar in the conference hall. Before the opening, he always stressed 
that he can lower this kind of modesty, which will make the audience lose interest in listening 
to the lecture and leave a false impression on everyone. In the face of a high-ranking or pres-
tigious communicator, instead of using appropriate modesty, they will continue to arrogantly 
talk. Without humble advice, the other party will be suspicious or even underestimate their own 
self-cultivation.

So, how to say appropriate and appropriate modesty in the right place and at the right time 
is a necessary knowledge.

Examples of Chinese humble language and lexicalization of humble words
In China, the more successful people are, the more modest they are, and the excessively 

advertised achievements will have the opposite eff ect. Although everyone knows that they have 
achieved good results, they should still express an open-minded attitude. In fact, this is also a 
way to make greater progress in the future, to motivate themselves not to be proud, and to strive 
for more. Big psychological hint of success.

Example 1:  
A：李老师，我最近拜读了您的大作，很是受益匪浅啊! 
       Teacher Li, I have recently read your book, which is very benefi cial!
B：没有，没有，只不过随便写写，拙作一篇而已。
        No, no, just write a normal book.
在例1 中，说话者 A 是表 了对听话者 B 的著作的欣赏和赞扬，语气也是十分尊敬和

礼貌，听话者听到赞扬后表现的十分谦虚，让人觉得平易近人，很好相处，那么说话者 A 
就可以放心地再继续讨教一些自己对其作品感 趣的话题，不会那么拘束了，拉近交际
双方的距离，使得谈话能 顺利进行。

In Chinese, there are many humility words in expressing one's own achievements. Writers 
will call their work "拙作zhuo zuo, little work". In the process of daily communication, we 
often hear the humility that we say when expressing achievements.

In Example 1, Speaker A expresses appreciation and praise for the work of Listener B. The 
tone is also very respectful and polite. The listener is very modest after hearing the praise, mak-
ing people feel approachable and very easy to get along with. Speaker A can safely continue 
to ask some topics that are of interest to his work. It will not be so restrictive, and the distance 
between the two sides will be brought closer, so that the conversation can proceed smoothly.

There is a similar example in English language
Example 2
A: I heard that you have won the world champion of tennis, can you teach me?   
B: Ok! I just know a little about it. 
Example 3
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A: Have you ever driving the boat alone sailed across the Atlantic Ocean? 
B: I only play it for a couple of days.
Speaker A indicates an infi nite worship of the achievements of listener B. In Example 2, 

the listener won the World Tennis Championship, but he only replied that “I just know a little 
about it”, Example 3 The listener used to drive the boat across the Atlantic alone, but he only 
replied, “ play it for a couple of days.”

In English, adverbs such as “just, only” are also used to modify the verb to indicate the 
meaning of modesty.

Example 4
[1] M” 您贵姓? M: Your precious surname
[2] S: 小弟姓骊Li. S: Little brother’s surname is Li.
[3] 您尊姓?    Your respectable surname?
[4] M: 贱姓张. I~ M: My worthless surname is Zhang.
When M refers to S’s surname, he elevates it as ‘precious surname’,
whereas in mentioning his own surname, he denigrates it by calling it
‘worthless surname’. S, on his part, though he does not denigrate his surname
in response to A’s enquiry, denigrates instead himself as ‘little brother’
(implicating that he is inferior to M). In his enquiry about M’s surname, on
the other hand, S exhilarates it as ‘respectable surname’ 
（Gu Yueguo 1990: Politeness phenomena in Modern Chinese. Journal of Pragmatics 

14(2)）.
Table. Lexicalization of the Self-denigration Maxim. 
Sphere of politeness      Self-denigration s Denigrative use   Other-elevation Elevative use 
Person 鄙人biren （humble self）  您 nin =vous
Surname  鄙姓bixing，贱姓jianxinh,  尊姓zunxing, 贵姓guixing
Profession 卑职beizhi   （humble job）  尊职zunzhi(respectable job)
Opinion 愚见yujian(stupid opinion)  高见gaojian（great opinion）
Writing 拙作zhuozuo(clumsy work)  大作dazuo（big work）
Wife  内助neizhu(domestic helper)  夫人furen(lady)
House 寒舍hanshe(poor house)  贵府guifu(precious mansion)
School 鄙校bixiao(humble school)  贵校guixiao(Precious school)
Visit  拜访baifang   赏光shangguang
Note: This table is illustrative only. To save space only those terms apprearing for the fi rst 

time are translated.
（Gu Yueguo 1990: Politeness phenomena in Modern Chinese. Journal of Pragmatics 

14(2)） 
Chapter III Reasons for Diff erences in Humble languages between China and Euro-

pean Countries
Chinese and English humble language show great diff erences in terms of quantity, lan-

guage characteristics, and communication occasions. Language is the carrier of culture and a 
mirror refl ecting culture. The language of each country and nation is an important embodiment 
of their cultural characteristics, refl ecting the customs, thinking styles and values of diff erent 
countries and nations.
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In the process of intercultural communication, it is necessary not only to have a fl uent 
foreign language, but also to understand and grasp the cultural characteristics of diff erent 
countries and understand the diff erences between them in order to maintain a positive attitude 
to communicate. Otherwise, it will cause many psychological and communicative obstacles. 
Therefore, after understanding the similarities and diff erences between Chinese and English in 
the language, it is necessary to have a deep understanding of the diff erent social roots hidden 
behind them and the world of culture, so that they can truly cross Better use of modesty and 
understanding modesty in cultural communication. Below we will focus on the underlying 
reasons for the diff erences between Chinese and European countries. 

Ⅰ. Hierarchy
The hierarchy has a long history in China. In the ancient times, China formed a strict and 

complete hierarchy. This social system, which closely links individuals to families and society, 
is the root of the strong and strong collective consciousness and group tendency that Chinese 
society later has. Moreover, because the hierarchy emphasizes diff erences and pays attention to 
blood relations, in the process of continuous social development, this strong national psychol-
ogy gradually penetrates social communication and communication, which makes the Chinese 
people attach great importance to the sequence of older and younger’s diff erence since ancient 
times. The impact of diff erences in communication. This way can enhance the feelings of both 
sides of the communication, narrow the distance between each other, and make the communi-
cation atmosphere more harmonious and harmonious. Therefore, a series of many humility and 
humble words with Chinese characteristics have been formed, enriching the Chinese language 
system.

It is this kind of strong collective consciousness that makes the Chinese humble language 
produce diff erences with English in the communicative object, devalues as much as possible, 
and attribute the contribution to each member of the group. At the same time, the Chinese be-
lieve that it is necessary to always abide by the politeness principle of the young and the young, 
so that there are many moderate pronouns in Chinese, and each member of the family has its 
own humble title.

In English-speaking countries, the hierarchy is not as serious and solemn as China, and it 
does not have a very sacred color. Individuals are independent individuals in the family or in 
society, and their dependence is not strong. People pay more attention to personal achievement 
and honor, and respect for equality for all. This concept of equality is not only displayed in so-
cial communication, but also applies to family members. The concept of the diff erence between 
older and younger is not ingrained in everyone’s mind, and the names between family members 
are almost arbitrary and free. And there is no strict diff erence.

Therefore, it is precisely because of the diff erences between the continuation and inheri-
tance of this deeply rooted hierarchy between diff erent countries since ancient period that it has 
aff ected the great diff erences between Chinese and English language systems.

Ⅱ. Human Values
Chinese culture has a long history and profound knowledge. The infl uence of Confucian 

culture on Chinese values is very far-reaching. Many concepts in Confucian culture have cre-
ated many words and deeds in modern communication. “Benevolence, Righteousness, Ritual, 
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Wisdom and Integrity “ is the standard and norm of Confucian philosophy. “Ritual” is in a very 
important position.

In China’s traditional education, the personal image of words and demeanor, modest, un-
obtrusive, and not arrogant has already taken root in the hearts of Chinese people. People have 
always been committed to making modesty a norm for their words and deeds, a human attitude, 
and a close connection with morality. They dare not have a bit of a pass, otherwise they will 
be regarded as people who have no cultivation and grace. These values are important factors 
infl uencing people’s communicative behavior. In all aspects of social life, the Chinese people’s 
humble attitudes have been revealed, including in daily communication discourses, banquet 
occasions, and so on. People always warn themselves not to reveal their personality too much.

In Europe, freedom and personality are the labels of most people. Showing their own 
uniqueness is what they are passionate about. If you annihilate your personality, then there is 
no doubt that there is only one empty skin pocket for Europeans, and life has lost its passion. 
Therefore, on many occasions, they all adopt a kind of randomness, and in our eyes are some 
unruly behaviors, which makes the diff erence between humble culture in China and European 
countries.

Ⅲ. Way of thinking
Chinese and Europeans also show great diff erences in their way of thinking. Europe has 

been open since ancient times, and the spirit of freedom has prompted Europeans to express 
their emotions boldly, and their emotions can be clearly and clearly refl ected in speech acts 
or nonverbal behaviors. Speaking and doing things never turn around, mostly straight to go 
directly to the subject.

The Chinese have been subtle and euphemistic styles of doing things since ancient times. 
Whether in daily life or in the working environment, they follow the principle of «ritual» and 
do everything properly, showing and showing themselves everywhere.

Therefore, in the language behavior, when it is appreciated and praised by others, the Eu-
ropeans will all accept it with pleasure and express their gratitude. Chinese people often can’t 
accept this kind of straightforwardness from Europeans. They never show their true feelings 
after being praised, and regard modesty as a virtue.

Chinese people are often praised for their praises of self-deprecating words after being 
praised, and the praise given to others reveals a state of shame and is an unobtrusive and decent 
behavioral norm. The diff erence in the way of thinking between China and the West is refl ected 
in the language, which also creates a great diff erence in humble language.

Conclusion
To sum up, the role of diff erent nationalities in terms of thinking, values, hierarchy, con-

textual culture, and long-term cultural development has formed the linguistic and cultural phe-
nomenon of modesty. Language is an important carrier of culture and an important tool for 
spreading culture. Learning modesty is of great signifi cance to both the domestic residents 
and the foreign learners. So that China can better talk to the world. With the deepening of ex-
changes between China and the West, European countries will continue to understand China’s 
humble culture and gradually accept and adapt to this humble culture. Because of the infl uence 
of European democratic freedom, the passionate personality is continuously injected into the 
Chinese. In the personality, the Chinese will also generously accept the appreciation of the 
other party and be more confi dent in their performance. Therefore, the world civilization is 
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moving forward in the continuous integration, and the use of modesty in intercultural commu-
nication also changes quietly in the constant interweaving.
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ЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ЧИТАННЯ 
У ЗМІСТІНАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ТЕХНОЛОГІВ

У статті розкривається значення професійно орієнтованого читання у змісті на-
вчання майбутніх інженерів-технологів,а також розглядаються особливості різних ви-
дів читання.

Ключові слова: зміст навчання, професійно орієнтоване читання, компенсаційні 
вміння.

Сьогодні людство увійшло у стан планетарного інформаційного вибуху, що вимагає 
впровадження нових методів, технологій та змісту навчання.Наприклад, значні іннова-
ційні зміни у роботі інженерів-технологів почали відбуватися кожні 3 – 5 років. Тому 
студенту доводиться багато читати, особливо іноземною мовою, щоб наздоганяти світо-
вий прогрес у своїй галузі. Під поняттям «зміст навчання» ми розуміємосукупність того, 
що  студентповинен засвоїти у процесі навчання [7: 100]. Саме ця сукупність знань має 
забезпечити досягнення головної мети навчання, яка полягає в формуванні у студентів 
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уміння засвоювати та покращувати потрібні технології, а також спілкуватись фаховою 
мовою в типових міжкультурних ситуаціях, часто англомовних або інших іноземних мов 
(ІМ), у межах засвоєного програмного матеріалу.  

В предметному аспекті зміст навчання включає в себе:
- сфери і види спілкування;
- технологічні функції;
- психологічні і мовленнєві ситуації і ролі; 
- невербальні/немовленнєві засоби спілкування; 
- комунікативні цілі і наміри; 
- теми, проблеми і тексти; 
- мовний матеріал, навчальні і комунікативні стратегії  [7: 100 –105].  
В процесуальному аспекті  зміст навчання включає в себе наступні компоненти [7: 

106 –108]: 
– вміння аудіювати, говорити, читати, писати ІМ, вміння перекладати з ІМ на рідну і 

з рідної на ІМ, тобто мовленнєві компетентності; 
– навички оперування лінгвосоціокультурним  матеріалом і здатність вступати в  ко-

мунікативні стосунки, орієнтуватись в соціальних ситуаціях і керувати ними;
–навички оперування мовним матеріалом;
– навички оперування навчальними і комунікативними стратегіями,  відповідні впра-

ви і знання.
Як і Н. Д. Гальскова [3: 102], ми під змістом навчання розуміємо надалі взаємопов’язану 

діяльність викладання (діяльність викладача) та учіння (діяльність майбутнього праців-
ника), які спрямовані на навчальний матеріал, тобто на зміст навчального предмету. При 
цьому,Гальсковавиділяє наступні компоненти змісту навчання [3: 103]:

– сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації і програми їх розгортання, кому-
нікативні і соціальні ролі, мовленнєві дії та  мовленнєвий матеріал (тексти, мовленнєві 
зразки тощо);

– мовний матеріал, правила його оформлення та оперування ним;
– комплекс мовленнєвих умінь, які характеризують рівень практичного оволодіння 

ІМ як засобом спілкування;
– система знань національно-культурних особливостей і реалій країни, мова якої ви-

вчається;
– навчальні і компенсаційні (адаптивні) вміння, раціональні прийоми розумової пра-

ці, які забезпечують культурне засвоєння мови в навчальних умовах та культуру спілку-
вання з її носіями.

Проте дослідниця розглядає зміст навчання ІМ в середніх навчальних закладах і в її 
концепціях не враховані професійно орієнтовані мовленнєві вміння студентів ВНЗ, зо-
крема технічних і технологічних факультетів. Виникає необхідність враховувати профе-
сійно орієнтовані мовленнєві вміння для визначення змісту формування компетентності 
професійно-орієнтованого читання, особливо ІМ,зокрема, майбутніх інженерів-техноло-
гів харчової промисловості. 

Важливим компонентом предметного аспекту змісту навчання має бути забезпечен-
ня формування першого складника іншомовної комунікативної компетентності, тобто 
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формування мовленнєвих компетентностей і відповідно мовленнєвого вміння і вправ для 
його формування [3: 5– 9]. 

В процесуальному аспекті для формування компетентності професійно орієнтовано-
го читання найважливішими компонентами змісту навчання серед мовленнєвих вмінь є  
вміння читати професійно орієнтовані тексти ІМ. Відповідно до ЗЄР [ 6: 26] випускники 
немовного ВНЗ повинні володіти ІМ на рівні В2, тобто повинні вміти:

– читати з достатнім ступенем розуміння і самостійності, адаптуючи стиль та швид-
кість читання до різних текстів і цілей, вибірково використовувати довідкові джерела 
- друковану літературу або електронні довідники, мати широкий активний і пасивний 
словниковий запас. При цьому допускаються деякі труднощі при зустрічі з маловжива-
ною лексикою;

– швидко переглядати текст, знаходячи потрібну інформацію, ідентифікувати зміст 
і відповідність текстів, вирішуючи, чи потрібне їх детальніше вивчення. Для цього сту-
дент повинен володіти різними видами читання.

Відтак, види читання за комунікативними цілями поділяють на переглядове/вибірко-
ве, ознайомлювальне, пошукове і вивчаюче [9].

Переглядове/вибіркове читання націлене на пошук необхідної інформації  і в про-
фесійно орієнтованому читанні може застосовуватись для патентного пошуку або по-
шуку конкретної інформації зі спеціальності, пов’язаної з новими тенденціями певної 
галузі. До вмінь переглядового професійно орієнтованого читання Гапонова С. В. від-
носить вибіркове читання окремих елементів, тобто заголовків, окремих речень і абзаців, 
пошук ключових слів та розуміння екстралінгвістичної інформації, наприклад, формул, 
графіків, таблиць. Використання цього виду читання зумовлено необхідністю опрацю-
вання великих об’ємів інформації за невеликий проміжок часу. До вмінь переглядового/
вибіркового виду читання І. В. Корейба відносить вміння отримувати загальне уявлення 
від книги, статті або іншого джерела інформації, відбирання необхідного матеріалу для 
подальшого детального читання, вибіркове читання окремих елементів, орієнтування у 
логіко-композиційній побудові фахових текстів [9].

Ознайомлювальне читання направлене на розуміння основного змісту тексту і ви-
користовується для здобуття загальної інформації без заглиблення в деталі. До вмінь 
ознайомлювального читання вчені відносять вміння визначати тему і основні проблеми, 
прогнозувати зміст за заголовком або початком тексту, визначати головну думку тексту, 
вміння відбирати головні факти, відкидаючи другорядні та висловлювати своє ставлення 
до отриманої інформації [5, 9].

Вивчаюче читання – це читання з повним/детальним розумінням тексту, яке при про-
фесійно орієнтованому читанні може бути використаним для розуміння вимог пам’яток, 
інструкцій, керівництв з експлуатації тощо [9]. Ю. В. Британ визначає вивчаюче читання 
інформаційного автентичного наукового тексту як читання з детальним розумінням та 
подальшим аналізом і синтезом отриманої професійної інформації [2: 27].

Для пошуку необхідної інформації в тексті майбутньому фахівцю необхідне воло-
діння пошуковим читанням. До вмінь пошукового читання відносять вміння знаходити 
в тексті потрібну інформацію, наприклад,  визначення понять, терміни, цифрові дані, а 
також знаходити в тексті певні слова або речення, за якими можна визначити, чи містить 
ця частина тексту необхідну інформацію [9].
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Крім того, О. Б. Тарнопольський розвиває ідею, запропоновану З. І. Кличніковою [4], 
про ще один вид читання -критичне читання, що передбачає більш поглиблене читання 
з метою детальнішого усвідомлення інформації тексту для формування власної точки 
зору на цю інформацію.

Наступний компонент предметного змісту навчання – забезпечення формування дру-
гого складника іншомовної комунікативної компетентності, тобто формування лінгво-
соціокультурної компетентності та навичок оперування лінгвосоціокультурним матері-
алом, а такожвиконання відповідних вправ [8: 4 – 9]. Для навчання майбутніх фахівців 
основам національної культури та відповіднимлінгвосоціокультурним навичкам перед-
бачається володіння студентами мовними і мовленнєвими культурними особливостями 
науково-технічної літератури, характерними для носіїв мови, яка вивчається, тобто зна-
ння етикету іншомовного науково-технічного дискурсу [6: 29].

Третій компонент предметного аспекту змісту навчання повинен забезпечувати фор-
мування важливого складника іншомовної комунікативної компетентності відповідно до 
мети навчання – мовної/лінгвістичної компетентності, в процесуальному аспекті – фор-
мування мовних/лінгвістичних навичок, тобто навичок оперування мовним матеріалом 
з виконанням відповідних вправ [8: 4– 9]. Формування компетентності професійно орі-
єнтованого читання неможливе без формування відповідних мовних компетентностей, 
перш за все лексичної (особливо це стосується термінів і фахової лексики) і граматичної. 
На думку багатьох дослідників [3; 6; 9] до лексичних навичок відносяться наступні:

–вміння співвідносити значення слова, розпізнавати слово та визначати його значен-
ня за контекстом;

– не вчитуватись в кожне слово, вміти ігнорувати слова, не потрібні для загального 
розуміння змісту тексту;

– прогнозувати на мовному рівні вживання лексичних одиниць, зокрема термінів, які 
характерні для фахових текстів у певній галузі.

До граматичних навичок ці дослідники відносять здатність:
–встановлювати смислові зв’язки між словами;
–розпізнавати складні граматичні структури, характерні для конкретного жанру фа-

хової літератури;
– встановлювати зв’язки між реченнями/абзацами і об’єднувати їх у понадфразову 

єдність/текст;
– сприймати речення/абзац як смислове цілей визначати головне і другорядне в ньо-

му;
- прогнозувати на мовному рівні вживання термінологічних сполучень, синтак-

сичних конструкцій, які притаманні фаховим текстам технологічної галузі.При цьому 
формування мовних компетентностей відбувається за допомогою вправ.

Важливим компонентом предметного аспекту змісту навчання також повинне бути 
забезпечення формування четвертого складника іншомовної комунікативної компетент-
ності, тобто формування навчально-стратегічних компетентностей і відповідно до нього 
четвертим компонентом процесуального аспекту змісту навчання є уміння оперувати на-
вчальними стратегіями і виконання відповідних вправ [8: 4 – 9]. Тут Гальскова вживає 
термін навчальні і компенсаційні (адаптивні) вміння [3: 103], якіО. С. Малюга поділяє 
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на три групи, в залежності від того, що саме вони забезпечують – точність, повноту чи 
глибину розуміння тексту.

1. До компенсаційних вмінь, які забезпечують точність розуміння, відносяться вмін-
ня:

– здогадуватись про значення терміна за граматичним ключем – синтаксичним і мор-
фологічним;

– здогадуватись про значення терміна за семантичним ключем, тобто за контекстом;
– користуватись словниками різних типів і знаходити значення слів у словнику;
– виділяти і користуватись різного типу підказками - ключовими словами, посилан-

нями, поясненнями.
2. До компенсаційних вмінь, які забезпечують повноту розуміння:
–використовувати наявні фонові знання для розуміння тексту;
– розуміти паралінгвістичні засоби тексту – цифри, одиниці вимірювання, таблиці, 

схеми, графіки, діаграми, малюнки; 
- простежувати композиційну структуру текстів.
3. До компенсаційних вмінь, які забезпечують глибину розуміння, відноситься вмін-

ня синтезувати власні професійні знання з інформацією, отриманою з тексту [9: 30]. Про-
те С. К. Фоломкіна поділяє вміння в читанні на дві групи: 1. Уміння, що забезпечують 
повноту розуміння тексту на рівні змісту. 2. Уміння, що забезпечують глибину розуміння 
тексту [9].

На думку багатьох дослідників [3; 9; 10] уміння, що забезпечують повноту розуміння 
тексту включають в себе також наступні вміння:

– отримання уяви про характер фахової інформації, її тему, репрезентативність га-
лузі;

–прогнозувати зміст тексту за його назвою або початком;
–переглядати текст. щоб отримати загальне уявлення про його змісту в цілому;
–здійснювати пошук та виділяти з тексту потрібну фахову та науково-технічну ін-

формацію;
– швидко читати текст для загального ознайомлення з інформацією, яка в ньому міс-

титься;
– узагальнювати інформацію, отриману з тексту;
– максимально повно і точно вилучати з іншомовного тексту інформацію, яка міс-

титься в ньому;
– співвідносити окремі смислові частини тексту.
Глибину розуміння тексту і здатність обробляти інформацію забезпечують також 

уміння:
– робити висновки на основі отриманої інформації;
– оцінювати зміст прочитаного;
– інтерпретувати інформацію.
Зміст навчання іноземним мовамформується з урахуванням двох принципів [7: 109]: 

принципу необхідності та достатності змісту для реалізації цілей навчання іноземним 
мовам і принципу доступності змісту в цілому та його частин для засвоєння студента-
ми. Перший принцип означає, що зміст навчання повинен включати ті компоненти, які 
важливі для поставленої мети, тобто формування компетенції професійно орієнтованого 
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читання студентів технологічних спеціальностей відповідно до їхнього профілю, а дру-
гий принцип означає врахування реальних можливостей студентів для засвоєння відібра-
ного змісту навчання. З цією метою відбирається мінімум мовленнєвого і мовного мате-
ріалу, потрібного для досягнення поставлених цілей у конкретних умовах викладання і 
навчання з врахуванням кількості годин, які відводяться на вивчення ІМ в конкретному 
ВНЗ для конкретної спеціальності.

До текстів для формування комунікативної професійно орієнтованої читацької ком-
петентності й функцій, які вона повинні виконувати, висуваються певні вимоги [7: 380]. 
Тексти, які використовуються у навчанні майбутніх інженерів-технологів повинні ви-
конувати наступні функції:

– збагачення і розширення знань студентів зі своєї майбутньої спеціальності;
– тренування з метою засвоєння професійної лексики і термінів для полегшення чи-

тання іншомовних текстів на дану тематику, які містять ці лексичні одиниці;
– розвиток смислового сприйняття тексту – його розуміння. Учбові завдання мають 

бути направлені на перевірку розуміння тексту, виконання вправ, які допоможуть подо-
лати труднощі розуміння тексту.

В навчанні професійно орієнтованого читання Г. В. Барабановавиділяє три підхо-
ди[1]: особистісно-орієнтований, жанровий та інформаційний. Основу особистісно-орі-
єнтованого підходу становить процес мотивації студентів за допомогою їх попереднього 
читацького досвіду і фонових знань. При цьому основна увага приділяється змісту тек-
стів. В основі жанрового підходу лежить використання текстів різних жанрів, характер-
них для певного виду спілкування. Інформаційний підхід характеризується використан-
ням комп’ютерних технологій.

Таким чином, особливості різних видів професійно орієнтованого читання потрібно 
уважно враховувати у змісті навчання майбутніх інженерів-технологів, а також постійно 
удосконалювати відповідні начальні методики згідно інноваційним змінам навчального 
процесу.
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ВЛАСНІ НАЗВИ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА УКРАЇНСЬКИХ 
ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ

У статті аналізуються власні назви, що входять до складу українських фразеоло-
гічних одиниць. Деякі з них зберігають зв’язок із конкретними історичними постатями, 
а інші виступають як узагальнювальні назви, які  характеризують  різноманітні риси  
українців.

Ключові слова: власні назви, фразеологізм, антропонім, ідіома.

Проблема вивчення фразеології як системи є одним з важливих аспектів сучасної 
лінґвістичної науки. Постійно зростає інтерес до дослідження системних відношень у 
фразеології шляхом вивчення фразеологічного матеріалу згідно з визначеними семан-
тичними групами. Група фразеологічних одиниць із компонентом – власною назвою 
виступає як мікросистема стосовно до фразеологічної системи мови в цілому.

Фразеологізми, у складі яких виділяються власні назви, становлять значну части-
ну фразеологічного фонду сучасної української мови. Ці мовні одиниці відзначаються 
різноманітністю структурних і семантичних типів, мають різні експресивно-емоційні 
та оцінні значення. Провідну роль у їх формуванні відіграє саме власне ім’я, – завдяки 
його наявності, фразеологізми є національно самобутніми, через колоритні імена вони 
повідомляють про своєрідні звичаї народу, спосіб його мислення, міфологію, історію. 

Актуальність наукової систематизації фразеологічних одиниць української  мови, 
об’єднаних спільністю значення в окремі фразеосемантичні групи, з метою їхнього 
зіставного опису, не викликає сумнівів, оскільки подібні дослідження є невід’ємною ча-
стиною в загальному завданні вивчення системних зв’язків і відношень у мові. 

Метою і об’єктом нашого наукового аналізу стали українські фразеологічні одиниці 
з ономастичними компонентами (власними назвами).  

Під ономастичними компонентами розуміємо переосмислені власні назви (оніми) – 
вторинні, видові назви, що доповнюють і уточнюють первинну, загальну номінацію і 
служать для розрізнення називних одиниць одного роду. Маємо на увазі компоненти, 
похідні від топонімів, антропонімів, міфонімів, зоонімів, псевдо власноіменні утворення 
[3]. 

Проблемі функціонування власних назв у складі фразеологізмів присвячені дисер-
таційні роботи Г. Манушкіної, О. Сафронової, Н. Філіппакі, О. Кудріної, Л. Степанової, 
Я. Лагинович, А. Кравчук та В. Бояркіна, виконані на матеріалі української, англійської, 
французької, німецької, чеської, польської та російської мов. 

          Особливістю фразеологізмів як номінативних одиниць є те, що вони називають 
уже найменовані предмети чи поняття і в переважній більшості виражають оцінку, якій 
належить творча роль, бо вона значною мірою формує складну назву, що ґрунтується 
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на повному або частковому семантичному переосмисленні компонентів фразеологічної 
одиниці в цілому. Внутрішня форма фразеологізму виражає засіб бачення світу, є засо-
бом відображення навколишньої дійсності, що заслуговує на увагу лінгвістів, філософів, 
психологів та інших науковців. 

Фразеологічні одиниці з власною назвою можуть характеризувати ситуацію в цілому, 
можуть характеризувати людину в тому чи іншому аспекті її діяльності і таке інше. Се-
ред усього ономастикону, насамперед, антропоніми виступають частиною історії народу, 
віддзеркалюють побут, світогляд, фантазії, художню творчість народів, їх історичні кон-
такти. На появу тих чи інших імен впливає соціально-економічний розвиток суспільства. 
Особові імена мали всі люди у всі часи і у всіх цивілізаціях. При цьому майже всі імена 
людей несуть на собі яскравий відбиток відповідної епохи. «Наше життя – це те, що ми 
про нього думаємо», – сказав колись Марк Аврелій [1, 152]. 

Немає такої галузі життя, буття народу, які б не характеризувались усталеними зво-
ротами. У фразеологізмах виражаються явища розумової діяльності (у всякого Мусія 
своя затія; Дуня з водокачки; сплітати Химині кури; одному Богу відомо), психічного 
стану (от тобі, Гапко, і Київ; у Сірка очі позичити; жити в Бога за пазухою), стосунки 
між людьми (не вмер Данило – болячка задавила; Кузьма Дем’яну рідний Федір; на тобі, 
Гавриле, що мені не миле; парочка – Мартин і Одарочка), стану людського організму 
(іти до Омелька; швидка Настя; спасибі Богу, наївся, їй-богу), дається оцінка людей, 
явищ, дій (який Сава, така й слава; казала Настя, як удасться; мели, Іване, доки вітру 
стане) тощо [3], [8]. 

На характер власної назви впливає ряд таких факторів, як географічне середовище, 
культура та релігія народу, соціальне середовище та інше. Оскільки власні назви не-
розривно пов’язані з різними сферами людської діяльності на певних етапах, то вони 
містять значний історичний та національно-культурний потенціал. 

Сучасний мовознавець В. Герасимчук особливо акцентує увагу на тому, що власні 
імена в українських фразеологізмах мають різноманітне смислове навантаження. Є 
фразеологізми «історичні», завдяки названим у них іменам можна «прочитати» сторінки 
з нашого минулого. Їх можна знайти в кожному фразеологічному словнику, наприклад: 
Зле, Романе, робиш, що литвином ореш (ідеться про князя Романа Ростиславовича, який, 
перемігши литвинів (білорусів), став їх упрягати до плуга і таким чином «освоював» 
нові місця). Приказку про іншого князя, добрішого, записав М. Максимович: Князь Бо-
рис все плуги кував та людям давав. 

Як відомо, появу власного імені зумовлювала необхідність виокремити когось чи 
щось із ряду подібних осіб чи предметів. Із часом індивідуалізовані власні імена пере-
творювалися на називні, тобто на узагальнені назви, і, позначаючи певне явище, певну 
рису вдачі людини, ставали засобом типізації. Отже, багато власних імен із повсякден-
ного вжитку переходили, органічно вкраплювалися в живу фольклорну стихію, стаючи 
лексичною окрасою народних афоризмів. 

Особливою прихильністю і повагою пройняті фраземи, присвячені          Б. Хмель-
ницькому, завдяки якому український народ відчув себе творцем власної історії: Виси-
пався Хміль із міха та показав ляхам лиха; За старого Хмеля людей була жменя тощо 
[2; 43]. 
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Стосовно іншої талановитої, але суперечливої постаті – Івана Мазепи – народна 
мудрість зафіксувала не зовсім однозначні судження. В окремих ідіомах схвалювався 
державний розмах діяльності опального гетьмана (Від Богдана до Івана не було геть-
мана), в інших – звучало відверте співчуття (Служив Москві, Іване, а вона його гане). 
Поодинокі прислів’я, маючи конкретне історичне підґрунтя, згодом втрачали з ним 
зв’язок і зрештою набували самостійного значення, наприклад: Настя носить булаву, а 
Іван плахту [4]. Кожний здогадається, що тут ідеться про чоловіка, який усі свої клопоти 
перекладає на жіночі плечі. А прислів’я це взяте з реального життя і стосується реальних 
людей. У ньому йшлося не про повсякденні турботи простого чоловіка, а про «труди і 
дні» державного мужа – гетьмана Івана Скоропадського та його честолюбної дружини 
Насті. Такі ідіоми кваліфікуємо як «історичні», тому що завдяки названим у них іменам 
можна «прочитати» сторінки з нашого минулого. Цих фразеологізмів народна скарб-
ниця, на жаль, зберегла небагато. Проте народна мудрість витворила безліч «іменних» 
прислів’їв, приказок так званого соціально-побутового характеру, які відобразили реаль-
ну картину соціальних, морально-етичних взаємин в українському суспільстві, переваж-
но «природному» селянському середовищі. 

Провівши вибіркове обстеження фразеологізмів у Словнику фразеологізмів україн-
ської мови [6], ми з’ясували, що у зазначеній народній скарбниці наявна значна частина 
фразеологічних одиниць, які містять у своєму складі різноманітні власні назви, зокрема: 
а) із стрижневим словом Бог, Мати Божа, Христос; б) імена людей, назви античних 
героїв; в)географічні назви; г) клички тварин тощо. 

Домінуючою є думка про те, що оніми специфічно виявляють себе як компоненти 
усталених одиниць мови. Втрачаючи природні функції індивідуалізації, ідентифікації, 
співвіднесеності з денотатом, зазнаючи якісних змін у семантичній структурі, вони набу-
вають рис апелятивів, що безпосередньо впливає на фразеологізацію відонімічних сим-
волічних значень. Ономастичні компоненти зберігають генетичний зв’язок з власними 
назвами та їх денотатами лише опосередковано. У мовленні такі зв’язки здатні різною 
мірою актуалізуватися. Роль семантично стрижневого компонента фразеологічної оди-
ниці належить далеко не всім ономастичним компонентам, хоча всі вони є джерелом 
експресивності зворотів. У фразеологізації бере участь не сам онім, а символічне значен-
ня, яким наповнюється онімічна оболонка в процесі функціонування в мовленні. Спе-
цифічна здатність розвитку в семантичній структурі оніма апелятивного  співзначення 
пов’язана з транспозиційними процесами в системі семантичних складників мовного та 
позамовного характеру Символізуючись, оніми переборюють семантичну замкненість, 
набувають ряду системних ознак, що свідчить про їх зближення з апелятивами [5].

За нашими спостереженнями, найбільш частотними компонентами  – власними на-
звами виявилися слова Бог, Мати Божа, Божий, Божа, Боже, Господь, Ісус. Наведемо 
приклади фразеологізмів з цими стрижневими словами: Боже помагай –  уживається 
українцями як побажання успіхів у якійсь справі; Мати Божа – уживається для вира-
ження позитивних або негативних емоцій: радості, здивування, захоплення, переляку і 
т.ін.; Бог милував, нехай  Мати Божа помилує – кому-небудь пощастило уникнути чо-
гось неприємного, небажаного;  не приведи Господь – уживається українцями для ви-
раження небажання чогось, застереження від чогось або жалю з приводу чого-небудь; 
нехай Мати Божа прощає – уживається для вираження побажання кому-небудь добра, 
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безпеки, благополуччя і т.ін.; нема чого Бога гнівити – нема підстав, не варто марно на-
рікати на щось, бути незадоволеним чимсь; одному Богу відомо -  ніхто не знає про щось; 
подай Боже, подай Господи – уживається для вираження побажання кому-небудь чогось 
доброго; для вираження схвальної оцінки кого-, чого-небудь щодо розміру, кількості, 
якості, ступеня вияву і т.ін.; хвалити Бога – уживається для вираження задоволення, за-
спокоєння, морального полегшення у зв’язку з чим-небудь; мати Христа в душі – бути 
справедливим, милосердним, порядним, доброзичливим і т.ін.; ради самого Христа  – 
уживається як звертання при проханні милостині; з милості, з ласки; чиста кара Божа 
– уживається для вираження незадоволення ким-, чим-небудь або здивування.

Як бачимо, фразеологізми з компонентом Бог, Божий, Мати Божа, Христос  і под. 
концептуалізують найрізноманітніші прояви буття людини: її народження, її позитивні і 
негативні риси, позитивні і негативні емоції, назви служителів культу тощо.

   На другому місці за частотою використання є фразеологічні одиниці, що містять 
імена людей, міфологічних  персонажів, назви античних героїв, наприклад: сім мішків 
гречаного Гаврила – наговорити,  наплести багато зайвого, безглуздого;  Іванова хата 
– так іронічно називають в’язницю; ім’я Іван здебільшого уособлює соціальне  поняття 
– проста людина, трудівник, бідняк, якого можна легко принизити, посадити у в’язницю;  
вискочити як Кузьма (Пилип) з конопель – недоречно, недоладно або невчасно зробити, 
сказати що-небудь чи виступити з чимсь; як Марко з пасльону – раптово, несподівано, не-
доречно і т.ін.; ні сюди Микита, ні туди Микита – немає виходу; нікуди; як Мартин мила 
– наїстися, набратися без почуття міри; дуже багато, більше, ніж треба; за царя Панька 
(Тимка, Томка, Хмеля), як стане земля тонка – дуже давно, у дуже давні часи;  там, де 
Макар телят пасе  – там або туди, де важкі умови життя, куди потрапляють, як правило, 
не з власного бажання; дуже далеко; як баба Параска та баба Палажка – про язикату, 
чванливу, пихату людину; як Хома на вовні – не заробити абсолютно нічого. 

 Відомо, що ціла низка власних імен людей, набувши узагальненого значення, на-
близилася до лексем емоційно-оцінного характеру. Здавна в Україні невдах називають 
Хомою чи Химкою, некультурних, неотесаних, недоумкуватих – Гапкою, Феською, Хів-
рею, дурнів – Стецьком, неуважних, неспритних – Солохою, Солопієм тощо;  промете-
їв вогонь – незгасне прагнення до досягнення високої та благородної мети; ахіллесова 
п’ята – найвразливіше, найслабше місце у когось; лаври Герострата; Геростратові 
лаври – слава, пов’язана із злочином; ганебна, сумна слава;  пута (ланцюги) гордіїв вузол 
– дуже складна, заплутана справа; складний збіг обставин;  езопівська мова – замаскова-
ний спосіб висловлення думок з натяками і недомовками; Робінзон на безлюдному ост-
рові – самотній, відірваний від людей, ізольований від світу; як Адам і Єва в Раю – про 
морально чисту, нехитру, наївну людину; від Адама – починати дуже здалеку, з самого 
початку; каїнова душа – зрадлива, підступна людина; юдине (іудине) плем’я (поріддя, ко-
ріння) – зневажливо, лайливо говорять про зрадника.  Особливу участь у фразотворчості 
беруть імена Іван, Григорій, Петро, Семен, Хома, Ганна, Марія, Хима. 

Як свідчать результати нашого дослідження, імена у складі фразеологічних одиниць 
вживаються не у своїй звичній ролі найменування, а в ролі загальної назви. Практично 
всі фразеологізми з іменами постали внаслідок реакції на цілком конкретні події або 
життєві ситуації, окремі з них були витворені з використанням власних імен з античних 
часів, із релігійних міфів.  Фразеологічні вирази перебувають у нерозривному зв’язку 
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з буттям народу. Забуті перекази, забобони, обряди, звичаї, народні ігри, занедбані ре-
месла, суперництво між сусідніми селами, незначні події, пам’ятні в житті лише одного 
села чи однієї родини, вся психологія і громадське життя, вся незафіксована історія на-
ших предків залишила слід у цих  влучних виразах, які були відшліфовані й залишені в 
спадщину нащадкам [7].

В процесі спостереження бачимо, як концептуалізується дійсність у фразеологізмах, 
що містять географічні назви, наприклад: Вавилонське стовпотворіння – повне безлад-
дя, гармидер, нестримний галас, метушня; пройти і Крим і Рим і мідні труби – побувати 
всюди, надивитися всього, зазнати всіляких випробувань, переважно стосується осіб із 
поганою репутацією, низькою культурою поведінки; прорубати вікно в Європу – успіш-
но зайнятися якоюсь діяльністю за кордоном.

 Загальна тенденція при використанні географічних назв – це нагнітання подій, фак-
тів, активна діяльність людини, незважаючи на певні загрози. Наше дослідження  по-
казує, що при творенні фразеологізмів задіяні географічні назви, які коцептуалізують 
навколишню дійсність у найрізноманітніших її проявах.  

         Мають  значення у відтворенні фразеологічної картини світу і стійкі вирази, 
що включають назви кличок тварин, наприклад: очей у Рябка (Сірка) позичати – втрати-
ти почуття сорому, почуття власної гідності; постійно відчувати сором, негідність свого 
вчинку; як Сірко на прив’язі –  дуже, надзвичайно набігатися; уживається для вираження 
повного заперечення змісту зазначеного слова; зовсім не (нагулятися); як у Сірка із зубів 
– не вирвати зовсім, ніяк; як Сірко на базарі – безслідно пропасти, щезнути; як Сіркові 
на перелазі – дуже погано.

 За нашими спостереженнями, в українських фразеологізмах  назви кличок тварин 
здебільшого вживаються для негативної характеристики людини, її дій, вчинків.  Зістав-
лення з назвою загальновідомої тварини полегшує сприйняття, конкретизує враження і 
сприяє фіксації в пам’яті певних її особливостей та якостей. При цьому стабільна оцінка 
якоїсь риси, властивої певній тварині, нібито абстрагується, відділяючись від неї, і стає 
основою нового, переносного значення.

 У сфері фразеології найбільш яскраво виражається національний спосіб світосприй-
няття. Національний світ – це єдиний світ, у якому злиті людина та історичне природне 
оточення, яке впливає на соціальну психологію етносу, формує національний характер 
та визначає спрямованість його практичної діяльності. Крім комплексного вираження 
національно-культурної специфіки, фразеологічні одиниці можуть відображати її роз-
членовано, зокрема, за допомогою власних назв.

Унаслідок проведеного дослідження можемо стверджувати, що фразеологічні утво-
рення з власними назвами є невичерпним джерелом експресивно-виражальних засобів 
української мови, вони активно концептуалізують дійсність у її найрізноманітніших 
проявах. Мовна картина світу була б неповною без її органічного складника – фразе-
ологічної картини. Дослідження фразеологічних одиниць є схованкою багатогранного 
буття народу: історичної пам’яті, етнокультурних традицій, національної самобутності, 
неоціненного трудового досвіду, сили духу, болю й гніву, горя й радості. Зібраний і про-
аналізований нами матеріал може слугувати для подальших  наукових досліджень.
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

В статье анализируются собственные имена, входящие в состав украинских фразе-
ологических единиц. Некоторые из них сохраняют связь с конкретными историческими 
личностями, а другие выступают как обобщающие названия, которые характеризиру-
ют социальные и морально-этические приоритеты украинцев.

 Ключевые слова: собственные имена, фразеологизм, антропоним, идиома.

Radkevych H.Y.. junior research fellow
O.O. Potebnya Institute of linguistics  National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 

Ukraine

PROPER NAMES AS AN INTEGRAL PART OF UKRAINIAN 
PHRASEOLOGICAL UNITS

The  article analyzes proper names that are a part of Ukrainian phraseological units. Some 
of them relate to specifi c historical fi gures while others act as generalizing names that charac-
terize various features of Ukrainians.
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ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗМАЛЮВАННЯ ОБРАЗУ КОШОВОГО 
ОТАМАНА ІВАНА СІРКА У ВІРШОВАНОМУ РОМАНІ Л. ГОРЛАЧА 

«ЧИСТЕ ПОЛЕ»

У статті досліджено художні засоби і прийоми творення образу Івана Сірка в ро-
мані у віршах Л. Горлача «Чисте поле». Визначено жанрові ознаки роману. Вивчено осо-
бливості художньої інтерпретації Л. Горлачем історичних фактів життя кошового 
отамана Івана Сірка, фольклорні мотиви у віршованому романі «Чисте поле».

Ключові слова: віршований роман, художній засіб, жанр, історичний факт, фоль-
клорний мотив, козак-характерник.

Творчість поета Леоніда Горлача, лауреата Шевченківської премії 2013 року, остан-
нім часом привертає увагу багатьох дослідників – В. Біляцької, І. Закутної, О. Олійни-
ченко, М. Наєнка, М. Слабошпицького та інших. Проте характер, зокрема характерни-
цтво, Івана Сірка – героя роману «Чисте поле» (1990) – на сьогодні ще майже не вивчені. 
Це і взято за мету цієї статті.

Говорячи про структуру віршованого роману «Чисте поле», варто зауважити, що на 
початку роману (у пролозі) митець зображує старого Сірка на власній пасіці Грушівка, 
передаючи його безмежну любов до України і почуття туги й жалю за тим, що вже не 
може служити Вітчизні:

Вставай, Іване, на коня – й на Січ,
там України дух, там дух народу.
Ох, старосте, ти серце не каліч,
а дай останній шлях у нагороду… [1: 12]
Починаючи з І розділу, весь роман митець написав прийомом історичного екскурсу 

у формі спогадів героя. От Сірко згадує, як він, проявивши рішучість і стрімкість, охо-
плений ненавистю до нападників, урятував полонених. Про цей учинок героя Л. Горлач 
розповідає за допомогою влучно дібраних метафор і образних порівнянь, де «вороння» 
символізує смертельну небезпеку:

Летів Іван із вибалка, за ним
летів загін на плач, на крик і дим,
і шабля обганяла біг коня,
кружляла татарва, як вороння,
та як їй зупинить його було,
як вжалити стрілою у чоло! [1: 15]
Обравши формою оповіді «потік свідомості» героя, Л. Горлач майстерно доповнив 

історично відомі епізоди вигаданими. Ось Сірко згадує, що, перемігши ворогів, він не 
встиг урятувати рідну матір. За художньою версією Л. Горлача, особисте горе мобілізує 
надзвичайні сили Івана Сірка на боротьбу з ворогом:
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Тієї ночі і поклявся він
при матері біля згорілих стін
викошувать приблудну татарву,
немов чужу отруйливу траву [1: 15].
Включивши до художньої канви роману фольклорні відомості про сина кошового 

Петра, Л. Горлач домислив інформацію про його здібності – син продовжує справу бать-
ка Сірка:

Є рід кому продовжити Сірків
не тільки видом, серцем, а й ділами,
бо недаремно поміж козаків
про сина слава стелиться вітрами [1: 127]. 
Інтерпретуючи народну пісню про загибель сина Сірка, Л. Горлач емоційно, як і 

Ю. Мушкетик у «Ясі» [4: 504–505], розкрив психічний стан убитого горем батька Івана 
Сірка, використовуючи такі художні засоби, як порівняння, метафори:

Він був би упав, та тримала холодна ворина,
він був би заплакав, та сльози вогнем запекло.
Отак і хитався, як всохла стара яворина,
і серце стогнало, і в скронях надсадно гуло [1: 135].
Жанрові особливості роману-спогаду дозволили автору розширити межі художнього 

часу і простору. Приїхавши на Січ, Сірко висловлює своє життєве кредо – жити задля 
звільнення рідного народу і звертається до Бога з проханням дати йому сили подолати 
нападників:

І ниспошли мені великий гнів,
аби завжди карав я ворогів
і доти згину у бою не знав,
допоки всіх до пня не постинав [1: 19].
Тож після обрання його кошовим Сірко дає таку ж обітницю й січовому товариству 

[1: 26]. У подальшому житті герой дотримується своєї присяги. Зауваживши це, пись-
менник подав позицію козаків – з отаманом Іваном Сірком «спокійніш на землі» [1: 31].

На підтвердження цього Л. Горлач зображує Сірка в пекельній битві – його впевнена 
усмішка видає досвідченого полководця в епізоді, коли кошовий веде козаків на Крим:

Схрестились шаблі у кривавим багрищі.
Тріщали пістолі, плювались вогнем.
І усміх застив на Сірковім обличчі,
мов правив не боєм, а мирним конем [1: 49].
За інтерпретацією Л. Горлача, ватажок розкриває свої надлюдські можливості, вою-

ючи за полеглих матір і сина. А застосувавши фольклорне порівняння Сірка з вітром та 
мотив непереможності його правиці, митець засобом образної метафори говорить про 
героя:

І звіявся вітер супроти ординців,
і ніби вселився у руку Сірка,
і стяг кошового козацтву згори цвів,
і втоми не знала розкута рука [1: 59].
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Показавши Сірка талановитим стратегом ведення бою, романіст засобом синекдохи 
увиразнює силу його погляду:

Стогнала земля під копитами лунко.
Гуляла повія полинна гірка
над військом – над туго натягнутим луком.
І зірко дивилися очі Сірка [1: 60].
Письменник акцентує на погляді кошового і в інших епізодах роману, зокрема тако-

му, як підступний полон Івана Сірка: тоді погляд ув’язненого отамана злякав його воро-
гів – зрадників-старшин і гетьмана Самойловича:

Сірко поглянув спідлоба на них
і стріпнув сивим оселедцем,
і від очей козацьких крижаних
мороз пройшовся у старшин під серцем [1: 156].
Романіст згадав й історичний факт звернення польського короля і запорожців до ро-

сійського царя з проханням звільнити кошового, оскільки турки посунули на Україну. 
Привертають увагу роздуми полоненого Сірка про причину його заслання до Сибіру – 
усунення його як претендента на гетьманство:

Взяли і упекли, щоб не мішав їм,
щоб Січ чогось там не могла утнуть,
коли вони у захваті державнім
за гетьманство знов гризтися почнуть [1: 163].
Автор зауважує, що в час Руїни Запорозька Січ набула політичної могутності саме за 

кошового Івана Сірка. Тож умотивовано романіст подав роздуми російського царя, який 
визнає силу й характерництво Сірка і приймає рішення відпустити його на Січ:

Що він для нього, цей старий чужак?
Вмить четвертують, лиш подати знак.
Але ж за ним якась-то сила є,
що хану розгулятись не дає,
що турків зупиняє на цепу.
Нехай іде гуляє у степу [1: 183].
Л. Горлач застосував фольклорний мотив перевтілення Сірка на вовка. Так, в епізоді 

допиту полоненого асоціації з вовком викликає самохарактеристика Сірка:
Розповідай, – як тільки вийшов джура,
Сірко звернувся до татарчука. –
Кажи про все, допоки ціла шкура.
У мене на татар важка рука [1: 35].
У цьому ж епізоді отаман розповідає про себе як про характерника з метою, злякав-

ши татарина, вивідати військові таємниці: «Подумай, бо Сірко про все вже знає…»; «У 
вас на мене кажуть там “шайтан”» [1: 35]. Завдяки нарації від першої особи Л. Горлачу 
вдалося досягнути максимальної достовірності розповіді.

А в епізоді приховування на Січі «царевича» Симеона кошовий зображений досвід-
ченим політиком, а також знавцем тонкощів людської психіки і фізіономіки:

Та він же ураз розпізнав самозванця,
було в нього писано все на лиці [1: 214].
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У роздумах Сірка над політичною ситуацією в Україні, боротьбою за владу, Л. Горлач 
показав уболівання кошового за долю Батьківщини, його політичну грамотність і спря-
мованість дій на добро України й українців. Засудження Сірком користолюбства гетьма-
нів автор передав засобами порівнянь і метафор:

Богдан би був, але – нема Богдана.
Ростуть, як мурава, гетьманчуки,
і кожен з себе, звісно, корчить пана,
та й немалої, бачите, руки [1: 38].
Наступником Богдана Хмельницького постає Сірко і в романі Ю. Мушкетика «Яса» 

– кошовий прагне об’єднати Україну, реальними справами бореться проти «сірих» («ні-
яких») гетьманів [4: 30, 62].

В останній (ХVІ) главі роману, подаючи власну віршовану версію відомого з фоль-
клору листа запорожців турецькому султану, Л. Горлач засобом метафори відзначає не-
абиякий гумор кошового:

І вростав Сірко у серце Січі,
над триклятим лихом сміючись [1: 230].
Отже, Л. Горлач розкрив характер козацького ватага Івана Сірка багатопланово – у 

філософському і психологічному вимірах. Митець приділив увагу спогадам героя, що 
стало визначальною жанровою ознакою роману «Чисте поле». Художні засоби (пере-
важно метафори) поет спрямовує на розкриття внутрішніх станів отамана-характерника, 
його думок, почуттів.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБРАЗА 
КОШЕВОГО АТАМАНА ИВАНА СИРКО В СТИХОТВОРНОМ РОМАНЕ 

Л. ГОРЛАЧА «ЧИСТОЕ ПОЛЕ»
В статье исследованы художественные средства и приемы создания образа Ивана 

Сирко в романе в стихах Л. Горлача «Чистое поле». Определены жанровые особенности 



501

©   Жарікова Ю.В., Шабан А.В., 2019

романа. Изучены отличительные черты художественной интерпретации Л. Горлача 
исторических фактов жизни кошевого атамана Ивана Сирко, фольклорные мотивы в 
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DEPICTION IN THE VERSE NOVEL BY L. GORLACH “THE OPEN FIELD”

In the article we research the artistic means and methods of creating Ivan Sirko’s image 
in the verse novel by L. Gorlach “The Open Field”. We also defi ne some genre features of the 
novel.

The distinctive features of L. Gorlach’s artistic interpretation of the historical facts of chief-
tain Ivan Sirko’s life and folklore motifs in the verse novel “The Open Field” are studied.
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КОНЦЕПТИ «ДУША» ТА «СЕРЦЕ» В НОВОГРЕЦЬКИХ, АНГЛІЙСЬКИХ ТА 
УКРАЇНСЬКИХ ПАРЕМІЯХ

У статті розглядаються релігійні концепти «душа» і «серце» в новогрецьких, ан-
глійських та українських пареміях. Виявляються функції цих концептів у трьох наведе-
них культурах (грецька, англійська та українська), репрезентуються зовнішні вербаліза-
тори концептів, проводиться семантичний аналіз паремій, досліджуються спільні та 
відмінні риси мовної та культурної картини світу на прикладі новогрецьких, англійських 
та українських прислів’їв. 

Ключові слова: концепт, релігійний концепт, концептуальна картина світу, душа, 
серце.

Прислів’я і приказки – невеликий за обсягом жанр, розмаїття якого за формою і зміс-
том, походженням і художньо-образною структурою складає різнопланову гаму куль-
турних та ментальних джерел. Вони вимагають багатоаспектного дослідження, бо, хоч і 
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невеликі за розміром, дуже влучні та відображають широкі спектри побуту народу, його 
історію, культуру, традиції, звичаї, вірування, і водночас особливості світосприймання, 
психіки, способу мислення, вірувань та традицій. Вербалізатори культури увійшли у 
прислів’я (паремії) через концепти, які мовно передають сутність культурного явища. 
Таким чином, досліджуючи концепти у пареміях, знаходимо спільні та відмінні риси 
культури.

Релігійний дискурс представлений в пареміях безліччю концептів і їх вербалізато-
ров. Ці концепти мають здатність взаємовираження, при цьому можуть одночасно пред-
ставляти різні компоненти дискурсу. Дослідження релігійних концептів має особливе 
значення для реконструкції картини світу, оскільки вони не функціонують ізольовано, а 
проникають в усі сфери життя людини.

На даний момент відсутня чітка система релігійних концептів, хоча багато сучас-
них дослідників звертаються до даної тематики. Ю. С. Степанов в словнику «Константи: 
Словник російської культури» описує такі концепти, як віра, двовір’я, душа, ангел, святе, 
скверна, праведники, чорт, біс, гріх, блуд [2, с.76]. Дослідженню базових релігійних кон-
цептів (душа, Бог), присвячені окремі статті Н. Н. Арват, Л. Ю. Буянова,  Ю. Д. Тільман,     
Н. Г. Блохіна та ін. Однак релігійні концепти, на наш погляд, потребують класифікації та 
системного аналізу, що дозволить надати більш повне уявлення про місце релігії в духо-
вному житті людини.

Безумовно, той сенс, вкладений в релігійні концепти творцями і носіями паремій 
XIX століття, в наш час втратив свою актуальність. Як вказує Н.В. Крючкова, установки, 
що виражаються тими чи іншими пареміями, можуть і не розділятися сучасною свідо-
містю носіїв мови [4, с. 3]. Однак вони, на наш погляд, дають можливість реконстру-
ювати колективну картину світу, на основі якої складалося світосприйняття наступних 
культурних епох, зокрема, ставлення людини до релігії.

І.В. Лапіна досліджувала концепт «душа» в Біблії, зіставляючи його з категорією 
одухотвореності в мові, і зазначила, що мовна картина світу відповідає біблійним уяв-
ленням про живе [3, с. 5–7]. Відповідно до словника російської мови С.І. Ожегова перше 
значення «Душі»: «внутрішній, психічний світ людини, його свідомість». До даного по-
няття належать почуття, емоції і переживання століття, а також деякі характеристики 
поведінки: душа радіє, душа в п’яти пішла, відданий душею і тілом. Другим подається 
значення: «Та чи інша властивість характеру, або людина з певними властивостями»: до-
бра душа, низька душа. Третє значення «душі»: в релігійних уявленнях: надприродний, 
нематеріальний безсмертний початок в людині, який продовжує жити після її смерті: 
безсмертна душа, думати про спасіння душі, души померлих. Далі подається визначення 
про присутність людини: у будинку ні душі, живої душі немає та ін. [5, с.10–12]. 

Йоргос Бабіньотис, грецький дослідник та мовознавець подає у тлумачному словни-
ку новогрецької мови такі визначення душі: 1) союз духовних и психічних функцій лю-
дини на противагу біологічним; 2) нематеріальна духовна природа людини в божествен-
ній суті, яка вважається безсмертною; 3) (за Гомером, давньогрецькою та християнською 
вірою) ефірна невидима матерія, яка існує у тілі людини, поки вона живе і яка покидає 
тіло з останнім подихом перед смертю, неначе тінь, та оселяється у раю або у пеклі. 
При аналізі новогрецьких паремій, часто зустрічаємо третє значення, яке закріпилося у 
культурі під розумінням душі:  βγαίνει η ψυχή μου (помирати); Πρώτα βγαίνει η ψυχή του 
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ανθρώπου και μετά το χούι του (спочатку душа залишає людину, а потім – його звички); 
παρέδωσε ψυχή (віддати Богу душу) [8].

У новогрецьких пареміях ми помітили такі значення, які народ вкладає у концепт 
«душа»: 1) людина, саме життя, жива істота: δεν πατάει κανείς (ані душі, нікого) [9]; βγά-
ζω την ψυχή κάποιου (душу витрясти йому, виснажити); για την ψυχή της μάνας (заради 
матері, заради її душі); 2) риси людини, властивості: είμαι εφτάψυχος – (в мене сім душ 
– витривалість); καλή ψυχή (добра людина); 3) положення, ситуація, фізична характерис-
тика: με την ψυχή στο στόμα – (досл. з душею у роті – сильно задихатися); η ψυχή μου πήγε 
στα δόντια – (душа пішла у п’яти – переляк) [9];  κλαίω με την ψυχή μου (щиро ридати); 
δίνω την ψυχή μου (віддати усі сили); 4) почуття: βάζω κάποιον στη ψυχή μου (співчувати); 
το έχει σιχαθεί η ψυχή μου [8] (душі огидно); 5) протиставлення фізичним якостям: κάλλιο 
άρρωστο κορμί, παρά άρρωστη ψυχή – (краще захворіти тілом, ніж душею); μάτια αχόρτα-
γα, ψυχή χαμένη (очі ненаситні, а душа загублена).

При аналізі новогрецьких паремій було помічено, що концепту «душа» дуже близь-
кий за значенням концепт «серце». Серце – це дзеркало внутрішнього світу людини, пе-
редавач емоційного і почуттєвого стану особи, каталізатор чеснот та рис характеру. Тому 
не дивно, що грецька культура у концепт «серце» укладає поняття «душі» та навпаки.

  Грецький мовознавець Й. Бабіньотис у тлумачному словнику новогрецької мови дає 
такі визначення поняттю «серце»: 1) вмістилище імпульсів, емоцій, емоційних реакцій 
поведінки людини; 2) людина у відношенні кількості доброти, яку вона має; 3) осеред-
ок збудників, почуттів та хвилюючих процесів. Поряд він наводить приклади вживання 
цього слова, які влучно перекласти як «душа»: ανοιχτή καρδιά – відкрита душа, θέλει η 
καρδιά μου – так душі завгодно, καθαρή καρδιά – чиста (щира) душа, γελάω με την καρδιά 
μου (сміятися від душі) [1].

Ми проаналізували новогрецькі паремії із концептом «серце» та виокремили значен-
ня цього концепту: 1) почуття: радість: η καρδιά μου χοροπηδάει (серце стрибає від щас-
тя); ανοίγει η καρδιά μου (серце радіє); μού’κανε την καρδιά μου περιβόλι (велике задово-
лення); Βρήκε ο γύφτος τη γενιά του κι αναγάλλιασε η καρδιά του (знайшов циган свій рід, та 
стало йому добре на серці); сум: κλαίει η καρδιά μου (серце плаче); έχω βάρος στην καρδιά 
μου (тяжко, сумно на серці); μου πλακώνει την καρδιά (викликати жаль на серці); μαύρη 
καρδιά (темно на серці);  хоробрість: το λέει η καρδιά μου (досл. серце каже – сміливість); 
щирість: βάζω το χέρι στην καρδιά (поклавши руку на серце); όπου λείπει η καρδιά, μιλάει η 
γλώσσα (коли серцю нічого сказати, починає говорити язик); нещирість: με μισή καρδιά 
(не від щирого серця); закоханість: η καρδιά μου πετάει (серце літає) [9].

Традиційно в англійській мові змістовне наповнення концепту «душа» охоплює не 
тільки цілісне позначення внутрішнього психічного світу, а й прояв його складових ком-
понентів (характеру, волі, емоцій, почуттів та ін.), для позначення чого використовується 
ціла група слів, значення яких покривають цю семантичну область.

1. Для цілісного позначення внутрішнього психічного світу використовуються слова 
із значенням «душа»: soul (another person`s soul is a mystery (чужа душа – темний ліс).

2. Для передачі властивостей і якостей особистості поряд з безпосереднім викорис-
танням слів soul (душа) в номінативному значенні «душа» використовуються слова heart 
(серце) в переносному значенні «душа».



504

При позначенні рис характеру там, де в грецькій і в українській традиціях викорис-
товується слово «душа» в своєму номінативному значенні, в англійській культурі пере-
важає слово heart (серце) (в переносному значенні «душа») (big hearted – великодушний; 
with an open heart – з відкритою душею; whole-hearted – вкладає душу). Явище проти-
ставлення спостерігається і в англійській фразеології (a heart of gold – золоте серце / a 
heart of stone – кам’яне серце) [6].

Опис позитивних якостей особистості розглянемо на прикладі понять милосердя і 
чуйності, радощів, чеснот: To pull at smb`s heartstrings (брати за душу); Confession is good 
for the soul (Визнання добре для душі);  It`s a poor heart that never rejoices  (Погане те 
серце, яке ніколи не радіє). 

Негативні якості описуються наступним чином: Take a sin upon one’s soul  (взяти гріх 
на душу); Spit upon smb’s soul (плювати в душу); to climb into someone’s soul (лізти в 
душу); to have no soul (бути бездушним). Як бачимо, у всіх розглянутих прикладах ви-
користовуються слова із значенням «душа».

3. Духовний світ людини віддзеркалюється через прояв зовнішньої поведінки, со-
матичних рухів, жестів. Тому соматичний стан людини часто позначається через призму 
душевного стану: The eyes are the window of the soul (Очі – це дзеркало душі); Cold hands, 
warm heart (Руки холодні – серце гаряче); The heart sees further than the head (Серце ба-
чить далі голови) [7].  

У протилежних ситуаціях те, що хочеться приховати в душі, фізичні риси можуть 
видавати, тоді компонент «душа» є лакмусом та межею фізичного та психічного світу 
людини: Out of the fullness of the heart the mouth speaks (З повноти серця рот говорить);  
What the eye doesn’t see, the heart doesn’t grieve over (Очі не бачать, серце не болить).  

У вольовій сфері в англійській мові для вираження бажань переважно використо-
вується слово «heart» в значенні «душа»: from the heart (від щирого серця); whatever my 
heart desires (все, що душа забажає). Простежується тенденція суворого пильного від-
ношення до духовного стану, піклування та терпіння позбавлень задля душевного спо-
кою та рівноваги: Absence makes the heart grow fonder (Нестача робить серце люблячим); 
Please your eye and plague your heart (Те, що догоджує очам, засмучує серце). Слово soul 
(в номінативному значенні «душа») використовується рідше (як правило, для позначення 
вольових якостей особистості): Possess your soul in patience (запастися терпінням). 

Існує багато зовнішніх факторів, які є формотворцями душі, що призводять до гарно-
го чи поганого її стану, це фізичні та соціальні чинники, що впливають на світобачення 
крізь призму серця (душі): Home is where the heart is (Будинок там, де серце); If it were 
not for hope, the heart would break (Якщо б не було надії, серце зламалося б); Hope diff ered 
makes the heart sick (Втрачена надія робить серце хворим) [7]. 

Душа в українській паремійній картині світу функціонує як джерело психічного 
стану людини, сховище суб’єктивного, сакрального, не доступного: Не лізь нікому з по-
столами в душу [1]; У чужу душу не влізеш; В душу в’ється, а в кишеню лізe; З душі 
ніхто не вийме. Серед позитивних почуттів, які криються саме у схованках душі, можна 
виділити: радість: Серце співає – і душа радіє; Як окраєць на столі, так і душі веселіше; 
любов: Як не бачу – душа мре, а побачу – з душі пре; Люблю його так, що в ньому душі 
не чую; Й душу за нього віддала б [1]. У душі також можуть міститися негативні по-
чуття: переляк: Душа в п’яти сховалась; горе: Як є горе на душі – то зі сну жахаєшся. 
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Аналізований матеріал підтверджує думку А. Вежбицької про те, що душа є органом 
глибоких, чистих, морально й духовно насичених почуттів [3]. Психічна діяльність, зо-
крема та, що пов’язана з пізнанням і сприйняттям довкілля, в паремійній картині світу 
також представлена як духовна сутність, соматичні характеристики (очі, вуха, ноги, го-
лова) можуть бути пов’язані із станом психічним: Очі без душі сліпі, вуха без серця глухі 
[1]. У прислів’ях і приказках відображено розуміння душі як життєвої сили, її зв’язку 
з фізичним здоров’ям, самим життям. Переважно в таких пареміях душа є символом 
життя і безпосередньо пов’язана з долею людини, Божою волею. Водночас крізь текст 
паремій часто прозирає дисгармонія душі і тіла, що суперечить Божому задумові: Дав 
бог душу та стромив у пень [1]. Втрата душі означує смерть тіла: Тягни, поки Бог душу 
витягне. Прислів’я як репрезентанти наївної картини світу, фіксують, що властивості 
душі мають вияв через очі, обличчя, вираз яких може дати уявлення одному індивідові 
про внутрішню, духовну сутність іншого. У таких пареміях концепт душа взаємодіє із 
архетипом дзеркала, як одним із найдавніших виразників бінарності, напр.: Обличчя є 
дзеркало душі; Очі – дзеркало душі.

Таким чином, концепт «душа» є ключовим для розкриття і розуміння уявлень про 
широту, багатство і різних проявів внутрішнього світу людини в тій чи іншій культурі. 
Можна стверджувати, що концепт «серце» широко представляє почуття людини, які де-
монструють стан людини та є дзеркалом його характеру: 1) фізичний і душевний стан; 
2) почуття, емоції. Базова конфігурація досліджуваних концептів включала в себе такі 
емоційні концепти як любов, страх, хвилювання, радість, сум та жалість. 

Аналіз показує, що в наведених прикладах слово серце використовується не в пря-
мому значенні – як «центральний орган кровоносної системи», а в переносному – як 
«символ душі, переживань, почуттів, настроїв» (С. І. Ожегов). У розглянутих прикладах 
словом серце (в значенні душа) позначений орган певних почуттів (любові, тривоги і 
ін.). Душа, таким чином, набуває статус ще одного органу чуття, невидимого, що не має 
певного місцезнаходження в людському тілі, що виконує, проте, функції, властиві іншим 
органам почуттів. 
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РЕЛИГИОЗНЫЕ КОНЦЕПТЫ «ДУША И СЕРДЦЕ» В ГРЕЧЕСКИХ, 
АНГЛИЙСКИХ И УКРАИНСКИХ ПАРЕМИЯХ

В статье рассматриваются религиозные понятия «душа» и «сердце» в гречес-
ких, английских и украинских паремиях. Функции этих концептов исследуются в этих 
трех культурах (греческой, английской и украинской). Внешние вербализаторы поня-
тий представлены в пословицах и проведен семантический анализ паремий. Общие и 
отличительные черты языковой и культурной картины мира исследуются на примере 
новогреческих, английских и украинских пословиц.

Ключевые слова: концепт, религиозный концепт, концептуальная картина мира, 
душа, сердце.
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RELIGIOUS CONCEPT «HEART, SOUL» IN GREEK, ENGLISH AND 
UKRAINIAN PROVERBS

The article deals with the religious concepts «soul» and «heart» in Greek, English and 
Ukrainian paremias. The functions of these concepts research in these three cultures cultures 
(Greek, English and Ukrainian). The external verbalizers of concepts represent in proverbs and 
their semantic analysis of paremias is carried out.  The common and distinctive features of the 
linguistic and cultural picture of the world explore by the example of Modern Greek, English 
and Ukrainian proverbs.

Key words: concept, religious concept, conceptual picture of the world, soul, heart.
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ФАКТОР АДРЕСАТА В СТРУКТУРЕ МЕМУАРНОГО ТЕКСТА
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ А. А. УСПЕНСКОГО «В ПЛЕНУ»)

Статья посвящена рассмотрению структуры и семантики мемуарного произведе-
ния с позиций коммуникативной лингвистики (конкретно – коммуникативной стилисти-
ки), в частности – анализу такого значимого для мемуарного текста как семантически, 
так и структурно компонента, как фактор адресата. Мемуары, вслед за рядом иссле-
дователей, трактуются автором как адресованный речевой жанр, где образ адресата 
коррелирует с образом автора и определяется типом текста, жанровой формой произ-
ведения и некоторыми другими его характеристиками. Иллюстративным материалом 
для высказанных в статье положений послужил текст военных мемуаров А. А. Успен-
ского «В плену».

Ключевые слова: мемуарный текст, фактор адресата, адресат внешний и вну-
тренний, уровни проявления адресата, автокоммуникация, метатекст, генерализация. 

Н.Д. Арутюнова отмечает: «Литературной коммуникации, так же, как и повседнев-
ному общению, присущи такие прагматические параметры, как автор речи, его комму-
никативная установка, адресат и связанный с ним перлокутивный эффект (эстетическое 
воздействие)» [1: 365]. В связи с активной разработкой в последние десятилетия комму-
никативного аспекта осмысления литературных произведений разных жанров (выделе-
ние в особую область исследований коммуникативной стилистики и т. д.) повысилось 
внимание и к отдельным компонентам воплощённого в такого рода текстах коммуника-
тивного процесса – в частности, к фактору адресата, который в большинстве случаев 
непременно учитывается как в лингвистических, так и в литературоведческих исследо-
ваниях текстов разных типов.

Формы адресации в мемуарной прозе разнообразны. Во-первых, мемуарный текст, 
как правило, имеет «внешнего» адресата – любого читателя, который воспринимает ре-
чевое произведение как законченное целое, а в случае преобладания в последнем комму-
никации эстетического свойства интерпретирует его. Во-вторых, для большинства про-
изведений, составляющих мемуарную литературу, неотъемлемым элементом является 
адресат «внутренний», который соотносится с повествователем на уровне текста. Этот 
адресат может быть представлен как конкретный реципиент (или реципиенты), облада-
ющий определёнными биографическими чертами (дети, друг, жена, муж и т. п.) или как 
абстрактный читатель – современник или – чаще – потомок. Наконец, мемуары, могут 
характеризоваться элементами автокоммуникации [2: 155 – 156].  

При разной степени конкретности (абстрактности, реальности, условности) адресат 
мемуарного текста обычно характеризуется следующими признаками: 1) он находится 
в другой временнóй ситуации, чем повествователь; 2) он находится в другой простран-
ственной ситуации, чем повествователь; 3) объём знаний повествователя и адресата о 
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прошлом различен: носителем информации выступает автор, восполняющий недостаток 
знаний о былом, обогащающий его память своим частным опытом или опытом других 
[2: с. 157].

Учёт фактора адресата автором мемуарного произведения проявляется, прежде все-
го, во включении в текст обращений – приёме, характерном как для документальной, так 
и для художественной мемуарной прозы. В произведении обращения имеют, как прави-
ло, устойчивую позицию: они либо «открывают» текст, либо входят в состав введения 
или заключения. В тексте мемуарного произведения нередко используется и такой при-
ём, как повтор номинации, ранее использованной в позиции обращения, который чаще 
всего связан с переходом от одной темы к другой или метатекстовыми включениями: 
«Да не посетует читатель за это отступление от прямой темы книги «В плену». 
Но ведь это так естественно, разбираться в действиях и чувствах, уже пережитых 
на войне, уже прошедших, но… так ярко запечатлевшихся в уме и сердце каждого на-
стоящего воина, что умолчать об этих чувствах – невозможно» [3: 245 – 246; здесь и 
далее текст цитируется по изданию, включённому в список литературы, с указанием в 
скобках номера страницы (страниц)].

Поддержание контакта с адресатом, связанное с моделированием в тексте аналога ус-
ловий речевой коммуникации, может осуществляться также посредством введения (ча-
сто весьма активного) в текст произведения вопросительных и побудительных предло-
жений, которые создают иллюзию непосредственного общения, – ср., например: «Кто, 
кто эти судьи и обидчики офицеров, и что они сами дали России?! Где они были в то 
время, когда офицеры в продолжение трех лет тысячами погибали, защищая свою Ро-
дину?!» (416).

Перечисленные языковые средства составляют первый внутритекстовый уровень 
средств, выделяющих адресата, который носит, как правило, достаточно конкретный 
характер. Эти же средства могут представлять и второй внутритекстовый уровень, 
связанный уже с созданием образа абстрактного читателя. Однако характер их использо-
вания на этом уровне меняется, а собственно набор средств существенно расширяется.

Особое место среди средств этого уровня занимают дейктические слова, прежде 
всего местоимения второго лица, соотносятся в этом случае не с конкретным лицом, 
а с достаточно широким, не имеющим очерченных границ, гипотетически устанавли-
ваемым кругом читателей, представления о которых часто достаточно неопределённы 
(современники, потомки и т. п.).

С фактором адресата связано использование в тексте особого демонстрационного 
типа речи, сигналами которого служат не только формы императива, но и устойчивые 
формулы представьте себе, вообразите себе, апеллирующие к воображению абстракт-
ного читателя: «Только представьте: все умерли один за другим, в течение небольшого 
периода времени, в ужасных условиях «беженства» и жизни в «большевицком раю»…» 
(выделено мною. – Е. К.) (436).

Ряд контекстов мемуарного произведения может строиться как диалог с абстракт-
ным читателем или с самим собой (как результат автокоммуникации); как правило, это 
диалог вопросно-ответного типа. Подобные квазидиалоги оказываются предельно близ-
кими к авторским рассуждениям или отступлениям: «Я рассуждал: чего жена боится? 
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что мне может сделать новое правительство России? За что оно меня будет пресле-
довать?» (выделено мною. – Е. К.) (416).

К абстрактному читателю, как правило, обращены и различные метатекстовые 
включения. К метатекстовым элементам, например, относятся авторские толкования 
слов, широко представленные в мемуарных произведениях: «Гнаденфрей – маленькое 
местечко в Верхней Силезии с одной кирхой, с несколькими десятками двух– и одно-
этажных домиков, с четырьмя-пятью асфальтированными уличками и, между прочим, 
с двумя хорошими цветочными магазинами. Живописные окрестности» (258); «Схимо-
нахиня – это монахиня, заживо отпетая и потому навсегда отрекшаяся от видимого 
мира, обыкновенно живущая где-нибудь в скиту, но одиноко, вдали от главного мона-
стыря, и совершенно не показывающаяся людям» (выделено мною. – Е. К.) (267).

Третья группа средств, связанная с образом абстрактного читателя, – сигналы 
обобщения (генерализации, типизации) изображаемого. Преодоление фактографии и 
эстетическая трансформация жанровой формы связаны с обобщением личного опыта, с 
выявлением всеобщего в единичном, с установлением общей с читателем апперцепци-
онной базы воспоминаний. Исследователями установлено, что с этой целью авторами 
мемуарных текстов регулярно вводятся в повествование следующие синтаксические 
конструкции: 1) обобщённо-личные предложения; 2) предложения, сказуемые которых 
употреблены в форме настоящего времени и имеют значение настоящего постоянного 
или настоящего абстрактного; 3) предложения, содержащие временные квалификаторы 
со значением регулярной повторяемости ситуаций, универсальные или родовые имен-
ные группы; 4) сравнительные обороты, сложные предложения со сравнительными от-
ношениями, сопоставительные конструкции [2: 169 – 171].

Из перечисленных средств генерализации в привлечённом в качестве материала 
мемуарном тексте используются лишь некоторые. Так, в исследуемом произведении 
нами выявлены фрагменты с предложениями, сказуемые которых употреблены в фор-
ме глаголов настоящего времени со значением настоящего постоянного или настояще-
го абстрактного: «Нужно быть извергами, слугами сатаны, чтобы назвать религию 
«опиумом для народа, развращающим сердце». <…> Если это – опиум, то священный 
опиум, укрепляющий сердце человека» (выделено мною. – Е. К.) (405). Кроме этого, в 
произведении А.А. Успенского «В плену» представлены предложения, содержащие вре-
менные квалификаторы со значением регулярной повторяемости ситуаций: «Есть идеа-
листы, что верят в возможность прекращения войны на земле, но такие чаяния были у 
человечества до Р. X. и после Р. X., а однако войны не прекращаются и сейчас, несмотря 
на то, что государства всего мира осудили войну как варварское средство разрешения 
конфликтов, и учреждена Лига Наций, и даже работает «комиссия по разоружению», 
эти же государства готовятся к, быть может, ещё более ужасной войне!!!» (437).

Средствами генерализации излагаемых в мемуарном произведении событий, фактов 
и т. д. на композиционном уровне являются последовательно или фрагментарно реализу-
емые в тексте: 1) форма изложения от первого лица множественного числа; 3) переход от 
повествования в 1-ом или 3-ем лицах к форме изложения во 2-ом лице в пределах одной 
главы или абзаца; 3) реминисценции, цитаты, развёрнутые метафоры, включающие име-
на исторических деятелей, героев литературных произведений и обобщающие частную 
ситуацию. 
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В анализируемом нами произведении А. А. Успенского наиболее выраженным из 
перечисленных средств является форма изложения от первого лица множественного чис-
ла ср., в следующих фрагментах: «Только в десять часов вечера конвойные остановили 
нас на ночлег в какой-то деревне. Нам отвели холодный и пустой сарай, так как все 
хаты оказались переполненными немецкими войсками, и уже мы начали располагаться 
на отдых, как вдруг раздалась немецкая команда: идти дальше! Мы вышли из сарая и 
построились на улице, и что же? Здесь, ночью, на морозе немцы продержали нас почти 
три часа! А ведь многие из нас были раненые и почти все больные» (198); «Да, на во-
йне судьба переменчива: вчера они у нас были в плену, а сегодня мы у них!» (выделено 
мною. – Е. К.) (202). 

Особое место в структуре исследуемого произведения занимает также цитация, 
которую, с нашей точки зрения, следует отнести к средствам обращения к перцептив-
ной базе абстрактного читателя, – ср.: «Знаменитый русский военный психолог генерал 
М. И. Драгомиров по вопросу о неизбежности войны писал: «Заметьте, я не пишу апо-
логию войны – сохрани меня Бог! Я первый говорю, что война дело отвратительное, 
бесчеловечное, жестокое, но утверждаю, что вместе с тем и неизбежное! Человече-
ство, по примеру своего Божественного Учителя, только может молить: „Господи, 
да мимо мене идет чаша сия“, – но пусть не забывает и окончания этой мольбы: 
„Но не яко же аз хощу, но яко же Ты, ибо когда совершаются времена, чаши из-
бежать нельзя“» (М. Драгомиров. Одиннадцать лет. 1897 – 1905 гг. Книга первая, 
стр. 136)» (выделено мною. – Е. К.) (437). 

Таким образом, фактор адресата оказывается чрезвычайно значимым элементом 
мемуарного произведения, что становится особенно очевидным при рассмотрении по-
следнего с позиций коммуникативной лингвистики и / или стилистики. При этом ис-
пользуемые автором-мемуаристом средства и способы актуализации данного феномена 
могут быть – в зависимости от их функциональной нагруженности и значимости в струк-
туре мемуарного текста – объединены в несколько групп. Предпочтение автором для 
воплощения и / или актуализации данного, очевидно значимого, компонента мемуарного 
коммуникативно-речевого произведения обусловливается рядом причин, среди которых 
жанрово-стилевая разновидность мемуарного текста; характер описываемых в произ-
ведении событий и, безусловно, особенности индивидуально-стилистической манеры 
писателя. Представляется, что формы лингвистического воплощения в мемуарном про-
изведении каждого из перечисленных параметров заслуживают отдельного исследова-
ния, что позволит более глубоко и разноаспектно охарактеризовать мемуары как речевой 
жанр в его наиболее распространённых разновидностях.
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ФАКТОР АДРЕСАТА В СТРУКТУРI МЕМУАРНОГО ТЕКСТУ
(на матеріалі твору О.О. Успенського «У полонi»)

Статтю присвячено розгляду структури і семантики мемуарного твору з позицій 
комунікативної лінгвістики (конкретно – комунікативної стилістики), зокрема – аналі-
зу такого значущого для мемуарного тексту як семантично, так і структурно компо-
ненту, як чинник адресату. Мемуари, вслід за низкою дослідників, трактуються авто-
ром як адресований мовленнєвий жанр, де образ автора корелює з образом автора й 
визначається жанровою формою твору та деякими іншими його характеристиками. 
Ілюстративним матеріалом для висловлених у статті положень послужив текст воєн-
них мемуарів О. О. Успенського «У полоні».

Ключові слова: мемуарний текст, чинник адресату, адресат зовнішній та внутріш-
ній, рівні прояву адресату, авто комунікація, тема текст, генералізація.
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ADDRESS FACTOR IN THE STRUCTURE OF MEMOIR TEXT
(Based on the Memoirs of A.A. Uspensky “In Captivity”)

The article is devoted to the consideration of the structure and semantics of memoirs from 
the standpoint of communicative linguistics (specifi cally, communicative stylistics), in particu-
lar, to the analysis of such a semantically and structurally signifi cant component as the ad-
dressee factor. Memoirs, following a series of researchers, are interpreted by the author as 
an addressed speech genre, where the image of the addressee correlates with the image of the 
author and is determined by the type of text, the genre form of the work and some of its other 
characteristics. The text of the military memoirs of A. A. Uspensky “In Captivity” served as 
illustrative material for the positions expressed in the article. 

Keywords: memoir text, addressee factor, external and internal addressee, addressee mani-
festation levels, auto-communication, metatext, generalization.
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SHU`UBISM AND SHIA FANATICISM IN ARABIC CLASSIC POETRY

Abstract: The article analyzes some aspects of Arabic classic poetry in the works 
of Shu’ubisim. Attention is drawn to the peculiarities of the Shia fanaticism in the work of 
Shu’ubiyya.

Keywords: Arab, Islam, free thought, Shu’ubiyya, Shia fanaticism

During the Abbasid era, the Shu`ubiyya Movement was closely related to Shi`ism. It is 
known that the Shi`ites were an important political opposition against the Umayyad dynasty. 
The Abbasids, who fought for the annihilation of the Umayyad, fi rst acted with Shia slogans 
and urged the Shi`ites to revenge for the Ahl al-Bayt martyrs killed by the Umayyad. The Ab-
basids relied on the support of eastern provinces of the Caliphate, in particular the people of 
Khorasan. Thus, the Shi`ite ideology formed as the main anti-Umayyad slogan. The main force 
against the Umayyad was non-Arabs, especially the Persians. This situation caused Shi`ism 
and Shu`ubism to unite.

Strengthening their power, the Abbasids began to act from their best interests, not from 
those of Shi`ites. Many prominent Shi`ites, especially Shi`ite imams, were poisoned by the 
Abbasids. The attitude of the Abbasids toward Shi`ites led to the opposition`s sympathy toward 
Shi`ites. In the activity of many poets, free-thinking manifested itself in the unity with the 
Shi`ite ideology. It is clearly seen in the activity of poets such as Dibil al-Khuzai, Ibn al-Rumi.

Dibil al-Khuzai has a special place among poets representing free-thinking in Arabic  lit-
erature. Abu al-Faraj al-Isfahani describes the poet as a talented ( ), bitter-tongued hajv 
writer (satirist). According to him, neither the Caliphs nor the viziers nor their children could 
escape from Dibil`s bitter tongue [12, 691]. Dibil was a descendant of a Mawali family. They 
were the Mawali of the Khuzaa tribe. The poet was born in Kufa, the capital of Shi`ism, in 765. 
He lived in Kufa for a long time, where he made friends with Muslim ibn al-Walid [14, 176].  
Later, as a result of an unpleasant incident and hostility he faced in Kufa, he left the city and 
did not return there for a long time [13, 400].

According to Abu al-Faraj al-Isfahani, Dibil devoted his best poems to “Ahl al-Bayt” 
(“People of the House”, “Family of the House”). He went to Khorasan to visit Imam Rza (Abul 
Hasan Ali ibn Musa) and took one of his poems with him. Imam Rza gave him ten thousand 
dirhams with his name engraved. Then he took his Gown off  and presented it to the poet. On 
hearing this, the people of Gom off ered the poet thirty thousand dirhams for the gown. But the 
poet refused to sell the gown. So, they took it by force and gave the poet 30 thousand dirhams. 
The poet told them that they were commiting a sin, that he had made a vow not to sell this gown 
to anyone, so that it would replace his shroud in grave. They returned one sleeve of the gown to 
the poet. When the poet died, they put the sleeve onto Dibil`s shroud [9, 29]. 



513

Another source in “Kitabul-Aghan” says that the poet came across Imam Riza at the 
mosque in Marea. When Imam Riza asked Dibil to tell a poem, the poet tells his ode beginning 
with the following verse:

The madrasahs where once Qur`an was read are now abandoned
The houses and the villages are empty like a desert.
While he was telling the ode, the crying Imam faints twice. He gave Dibil ten thousand 

dirhams. The poet writes that he sold each of these coins to Shia fanatics for 10 dirhams and 
thus earned a hundred thousand dirhams [9, 29].

Dibil al-Khuzai’s personal acquaintance with the Shia imam left a deep trace on his out-
look. After that, the poet began to write poems refl ecting his sympathy toward the Shi`ites. In 
the early period of the Abbasid rule, sympathy for the Shi`ites was not subjected to persecution 
by the Caliphs yet. During the reign of the Caliph Mamun, the Mu`tazili movement, which 
was close to Shi`ism, became the offi  cial ideology of the state [13, 401]. That is why Dibil 
al-Khuzai was not subjected to persecution and punished. The poet continuously criticized the 
authorities. He accused the Abbasids of many misfortunes of the people. Dibil satirized the 
atrocities committed by the Abbasid Caliphs against the residents of the occupied territory, the 
burning of houses, the capture of people, the extortion of their possessions in his poems.

In the following poem, the poet expresses his sympathy for the Shi`ites and refl ects his 
hatred fro the Abbasids, especially Harun al-Rashid:

There is no such place
In Yemen, in lands of Bakr and Mudar tribes,
Where they (Abbasids) have not shed blood.
They join the wine drinkers and commit a massacre.
Murder, captivity, extortion and burnt of houses
Is everywhere as it is in the Roman and Caspian provinces.
The Umayyad can be forgiven for the killings,
But the Abbasids cannot be forgiven.
Dibil al-Khuzai lived a long life. He lived 95 years (765-860). His free-thinking was more 

of social, rather than of religious character. Dibil satirized the Abbasid caliphs. His hajv dedi-
cated to the caliph Mutassim is especially famous:

 
If a non-religious, imbecile person rises to an imam,
He could not guide people.
There was not such a man among his ancestors
One day he came to power and led the Arabs.
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When Caliph Mutassim heard the poem above and got furious, he the execution of the poet. 
Dibil escaped for a long time, claiming that the poem had been written by his enemies. Caliph 
Mutassim died in 847 AD. This time, Dibil al-Khuzai, satirized his death:

When he passed away
I said that the worst person was buried
Go to hell and suff er there!
I’ve always imagined you as a devil.
Before your death, you passed the power
To someone who will torment Muslims and their religion.
This poem is unique in itself, because a dead person is satirized here. Thus, a genre that 

contradicts marsiya (lamentation, elegy) emerged. The poet intensifi es the joy of his enemy’s 
death by describing the scenes of hell.

Seven of the Abbasid Caliphs are mentioned in the books. No book mentions about the 
existence of the eighth Caliph.

“In “Ahlu-Kahf”, there were seven nobles in the cave, and the eighth one was a dog.
I prefer this dog to you, as you are a sinner, but the dog is innocent.
People’s power will collapse wherever the Turkish guard rules.”
As you see, Dibil al-Khuzai criticizes the Caliph Mutassim`s political course – suppression 

of popular movements with the help of his Turkish guards. So, the Caliph Mutassim weakened 
the position of the Persians, completely changing the policy of the Abbasid Caliphate and rely-
ing on the Turkish army in ruling the Caliphate. The relocation of the center of the Caliphate 
to Samarra was also part of this policy. In fact, the Caliph, who chose the Turkish army as a 
custodian, became an important political power in the Caliphate of the Turks. The centuries-
old enmity between the Turks and the Persians raised the Shu`ubi, who were Persian fanatics, 
against the Turks.

In the above poem, it is also interesting that the poet mentioned a story from the Surah 
al-Kahf. In this legend called , seven pious young men were hiding in a cave, 
escaping from the oppression of a cruel ruler. The young men fell asleep (lethargy) in the cave 
for 300 years. When they wake up, they found themselves in a diff erent society. The poet used 
skillfully uses the number of these young men (seven) and prefers their dog (the eighth one) to 
the Abbasid Caliph Muttasim. The poet dared to condemn the transfer of the power to a person, 
as imperfect as the Caliph himself. In another poem, he says: A caliph died and someone else 
replaced him. No one grieves for the dead, and no one rejoices for the newly come [13, 402] 
[9, 41].

“Kitab Al-Aghani” says that while in Basra, Dibil got the news about the Caliph Mutta-
sim’s death. Then he heard that Vasiq came to power. On hearing this, Dibil told his friend the 
below poem and asked him to write it down:
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Thanks to Allah! No need to be patient,
No need to be strong.
I do not feel the need to comfort anyone
Because the dead was the worst man ever.
A caliph died and someone else replaced him. No one grieves for the dead, and no one 

rejoices for the newly come.
Dibil’s enemies told the Caliph Mamun that he was satirizing the Abbasids. Caliph Mamun 

said, “I kill sinners, not poets.” [9, 60]   At that time, poets having enmity towards each other, 
used to deliberately write hajv on behalf of their enemies. Apparently, the oppositional forces 
against the ruling dynasty used the power of such poets as Dibil, and even dared to write poems 
on their behalf. In any case, the long life of the poet proves that he could escape persecution. 
Obviously, the Shia civil servants could protect the poet as well. It is also necessary to take into 
account that public punishment measures against a poet whom once Imam Rza presented his 
Gown, would not be appreciated in society.

Ibn al-Rumi as a Shu`ubi poet: One of the poets who related their ideology to Shu`ubism 
is Ibn al-Rumi. Abul-Hasan Ali Ibn al-Abbas ibn Jurjis ibn al-Rumi was born in 836 in Bagh-
dad and spent most of his life there. Despite being one of the talented poets of his time, the poet 
who was opposed to the Abbasids throughout the lifetime, was not mentioned in the Medieval 
sources, nor the  authors such as Ibn Qutayba, Abu Bakr al-Isfahani and Yaqut al-Hamawi 
dedicated essays to him in their works. Also, some Arab authors (for example, Mustafa Shakah) 
did not pay the deserved attention to Ibn al-Rumi. Kilichli and Ahmed Taheri, the authors of 
the most important research works on Shu`ubism, did not mention Ibn al-Rumî in their works.

Ibn al-Rumi, like other free-thinking people of his time, had a hard life. The fi rst teachers 
of the poet growing up in the Baghdad environment were Mubarrad (v.898) and Salab (v.904), 
representing the Kufa and Basra grammar schools [13, 407].

Ibn al-Rumi was under the infl uence of Shi`ite and Mu`tazili (moderate) ideas from his 
youth upwards. During the time of the poet, the Mu`tazili were being persecuted. Also, the 
Abbasids considered the Shi`ites as a real threat to their own rule. The Abbasid caliphs, who 
once came to power, raising people against the Umayyad as supporters of Shi`ism, pursued the 
policy of weakening Shi`ites in order to strengthen their power. For this reason, the opposi-
tional movement against the Abbasids was based on the Shi`ite ideology.

During the Abbasid era, as was the case with during the Umayyad, the vast majority of dis-
satisfi ed layers of society were non-Arabs, that is, the Mawali.

         Ibn al-Rumi was born in a mawla family. His father was a Roman, while his mother 
was Persian. The poet lost his father at an early age, and was raised by his mother. Ibn al-Rumi 
wrote a marsiya (lamentation, elegy) to his mother’s death. In the fi rst verse of the marsiya, the 
poet boasted of his mother`s ancestry, that is, her Persian origin:

 
I am crying a river. My sorrow and pain are unprecedented.
She was my blood, and no matter how much I cry, it won`t be enough [1, 10].
Ibn al-Rumi lived a hard life, he lost his children. His other problem was related to the Ab-

basids. Unlike the poets of his time, he wrote madhiyya (blessings) and went to the palace of 
the Abbasids. Even al-Buhturi, the respected and glorious poet of the palace, could not escape 
from being satirized by the poet. According to Ali al-Huni, who devoted his dissertation to Ibn 
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al-Rumi, the political orientation of Ibn al-Rumi was inclined to Persians under his mother`s 
infl uence. For this reason, he was opposed to the Turks, who were infl uential in the palace of 
the Abbasids in Samarra [1, 10].

According to Shawgy Dayf, Ibn al-Rumi did not dedicate madhiyya (blessings) to the 
Turks. Because he was not sure that the Turks would understand his poems [8, 301]. The nega-
tive attitude of the poet toward the Turks was actually the manifestation of his attitude toward 
the Arab Caliphate. Because during the time of Ibn al-Rumi, the Caliphate was saved from the 
collapse thanks to the Turks. The poet, who was the enemy of the Abbasids, was attacked by 
the enemies, and humiliated  by every possible means. Ibn al-Rumi also did not keep silent, but 
wrote a fi ercer hajv in response to a hajv:

“May Allah punish the ones who accuse me of being like a woman (cowardness).
It’s enough to have sex with his mother once, not thrice,
To see how his mother gets pregnant.
Then he will see who is beside his mother – a man or a woman.”
Such accusations made a moral shock for the poet, causing constant nervous breakdown. 

That is why the poet is desribed as a nervous person. Ibn al-Rumi considered poets who had 
gained fame famous due to their fl attery, as his worst enemy. He also criticized their poetic 
heritage, not just their personality. One of these poets was al-Buhturi. Al-Buhturi was a palace 
poet who wrote madhiyya (blessings) to six caliphs, fl attering them in the Abbasid palace full 
of intrigues and murders. He was considered one of the most famous poets of the Abbasid 
caliphs. His literary identity and ideals were the exact opposite of Ibn al-Rumi’s way of life. 
While al-Buhturi changed his color like a chameleon, Ibn al-Rumi did not give up his convic-
tions until his death. Being a poet of idea and creed, Ibn al-Rumi severely satirizes the fl atter-
ing al-Buthuri. He criticized his opponent’s appearance, his ancestry and poetry. He compared 
Al-Buhturi’s long beard to a tail:

You will recognize Al-Buthuri from his long beard (like a tail) 
One has never seen good manners of those who have a tail.
Ibn al-Rumi casted doubt on the poet’s ancestry and intellect, and considered his fame 

simply as a game of fortune.

“The fortune is blind. Otherwise,
Buhturi – a man with no ancestry and intellect – would not be so lucky.
Ibn al-Rumi accused al-Buhturi of plagiarism, claiming that all his poems dedicated to 

beautiful women are plagiarism. Anyone who hear these beautiful poems are amazed by al-
Buhturi, and consider him the great poet of the time. Whereas, with no plagiarism, he writes 
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only weak, meaningless poems, as a result of hard work. Ibn al-Rumi accused al-Buhturi of 
stealing the poems of the deceased poets:

“This slave secretly attacks with his army,
And steals the poems of free-thinking poets”.
Buhturi used to tell the plagiarized poems loudly, because he was sure of the professional-

ism of these poems. Whereas telling his own poems, he used to talk with a deeper voice so that 
no one could hear them. Ibn al-Rumi is surprised at how could the plagiarist escape punish-
ment:

How can you (addressing to the Caliph – J.D.) leave this thief unpunished,
When you punish be anyone you suspect of theft?!
This kind of criticism of the most famous poet of the Abbasid palace by Ibn al-Rumi’s can 

be regarded as the objection to the ideological system of the Abbasids in general. The Caliphs 
gained infl uence by the poets’ madhiyya (blessings), mainly those of al-Buhturi, and created 
the images of fair, brave and wise rulers. Such disclosure of the main madhiyya writer was 
actually a protest against the palace life itself.

Ibn al-Rumi was proud of being of Persian and Roman origin and his noble ancestry:

“My ancestors are the descendants of a honorable family.
They were grown up by honorable people.”
         In the early days of his activity, the poet praised the Arabs, whose mawla he had been, 

thanked them for all he had, but he did not forget to be boast of being of Roman origin:

I am their mawla. I eat their bread.
But if you ask about my ancestry, you`ll see that I am Roman (Greek).
The poet says in his marsiya (elegy) to his mother:

How can I be ungrateful for this world?
My mother is of Persian origin, father is of Roman origin.
In another poem he says:

My father’s ancestors were Theophilus (“loved of God”).
I am not the son of Banu Raba and Banu Shith.
Ibn al-Rumi boldly satirized the Abbasid caliphs. His hajv poems refl ected his Shi`ite views 

as well. The poet wrote madhiyya (blessings) to the Shi`ites exposed to the Abbasid persecu-
tion, and marsiya (lamentation, elegy) to Ahl al-Bayt. Sometimes we come across the synthesis 
of these three genres – hajv, madhiyya and marsiya – in an ode. Here are some verses from the 
ode “Jimiyya”:
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Have a look around! Which way do you choose?
The roads are diff erent: a straight road and a rough road
The time martyred the family of the Prophet Muhammad (Ahl al-Bayt).
O Banu Mustafa! Though you fell,
The day you escape misfortune is not far off .
After the martyrdom of Hussein
The stars in the sky shine like a chandelier.
As a true poet of opposition, Ibn al-Rumi welcomed any uprising against the Abbasids. He 

supported the revolt of Abu-Hussein Yahya bin Omar against Mutawakkil and Mustain and 
raised his voice in protest even when the rebels were killed.

 

O sons of the Abbasid, hide your hatred and hold your anger in the heart
Leave your wicked governors.
Let these villains drown in the sea of malice
If you think you will be lucky for ever,
You are wrong. The fate has two colors.
While the people are hungry,
Your bellies feel overly full.
You are rude at home
An noble in society.
Their children are hungry in the deserts
Whereas your children are pleased by comfort.
Ibn al-Rumi, an author of hajv (satirical) poems, used to dedicate marsiya with satirical ele-

ments to his enemies` death. We had mentioned such poems in the activity of  Dibil al-Khuzai. 
Such marsiya (lamentations) are sometimes called anti-risa [1, 112]. The poet boldly satirized 
Abu Hasan al-Ziyadin, the Baghdad gazi, for a long time, and did it in the marsiya he dedicated 
to his death as well:

When the messenger declared his death, I said,
Welcome, o messenger with a good voice.
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As a rule, the dead cause people to shed tears, but the death of the Baghdad gazi did not 
sadden anyone:

O messenger, this death news dried our tears up
No one saddened and cried.
The poet asked the angels Munkar and Nakir to punish the gazi:

O Munkar and Nakir, make him suff er
You are now with that cursed.
Though hinted, there are anti-Islamic ideas in the poetry of Ibn al-Rumi. One of his poems 

is against Ramadan, the holy festival of Muslims. The poet boldly satirized this month, which 
deprives people of food.

Ramadan is a holy month.
But we do not feel its blessing, because it lasts long.
I like the full moon in the month in Ramadan
Development of the half moon into a full one makes me happy.
I think, fasting in Ramadan is not a merit.
Let the end of Ramadan be a merit instead.
If people earn blessings by means of fasting,
Then I wish their torment would last long.
What a blessing can there be in such a long month?
Say yes to food and wine, do not make people go to the bad.
It is known that after the Babak revolt, the Abbasid Caliph moved the capital of the Caliph-

ate to Samarra, which was founded in 836, fearing to live in Baghdad, where the people of 
Mutassim were concentrated. The Caliphate was under the control of the Turkish garrison here. 
Relying on the Turkish soldiers, the Caliphs sought to protect themselves from the Persian and 
Shi`ite opposition powers. The powers that were guided  by the idea of Shu`ubism, like Ibn al-
Rumi, were dissatisfi ed with the move of the Caliphate capital to Samarra. It is no coincidence 
that the poet not only satirized the caliphs, but also their new residence, Samarra:

If I dedicate madhiyya to Samarra and its people,
It will only be a (useless) adornment.
It will be like a golden coating
To fi ll the gap in old woman`s teeth.
Samarra is a city where dogs persecute people.
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Ibn al-Rumi was one of the indefatigable supporters of the free-thinking in the Arabic lit-
erature history. Using his sharp tongue, he severely criticized the existing regime, its political 
and ideological bases, and supporters. Every movement against the Abbasids, every idea at-
tracted the poet. For this reason, Ibn al-Rumi, as a Shu`ubi poet, often represented Shi`ism. The 
poet, in the activity of whose hajv was the main genre, used this genre as a weapon to expose 
the shortcomings of the existing society.

Mihyar Dailami: One of the poets who related the Shu`ubiyya Movement to Shia views 
was Mihyar Dailami. The real name of the poet of Persian origin was Mihyar ibn Marzaveyh. 
He was called Dailami because he was from the Dailam province. His last name was Abu-al-
Hussein [15].  He is said to worship Zoroastrianism, but later to accept Islam thanks to al-Sharif 
al-Razi. According to Kilichli, despite being born in a Zoroastrian family, his family paid much 
attention to his education, especially mastering the Arabic language [14, 183]. He died in 1037. 
Al-Sharif al-Razi care not only for his religious education, but also for his poetic talent and 
development as a scribe. Poems dedicated to Shi`ite saints - Ali ibn Abi Talib and Hussein ibn 
Ali were of special signifi cance in the divan (selected poems of a poet) of Mihyar, who was 
good in many genres of Arabic poetry. In these poems, he combined the marsiya and madhiyya 
genres. The ode   dedicated to the death of Al-Sharif al-Razi, is considered to be one of 
the fi nest pearls of art of Arabic marsiya [14, 183].

The Sunni sources condemned Mihyar Sheikh and considered him as the member of the 
Shia-rafi di sect. In their opinion, despite accepting Islam, Mihyar did not follow the right path 
and fell from one corner of the Hell to another one [14, 183]. In opinion of the Sunni scholars, 
there is no diff erence between Zoroastrianism and Shi`ism; both religions mean to digress from 
the true religion. Mihyar Dailami was opposed to the sahabah (companions) and produced 
severe accusations agains them. That is why he was known as a rafi di. Some sources relate 
Rafi diism to the Mughira ibn Saeed, the close supporter of Jafar al-Sadiq, and some to Zaydi 
revolt under the leadership of Zayd bin Ali. Some Shi`ites opposed the views of the Rafi dis due 
to their rejection of Abu Bakr and Omar.

The word rafi di   (to reject) is also derived from that word. There is also a hadith from 
the Prophet Muhammad about the Rafi dis. “There will be a group that denies Islam”. Some 
authors claim that Rafi diism originated from Judaism and was directed against Islam [16].

The Rafi dis claimed that their religion was the true religion sent by Allah. Referring to Jafar 
al-Sadiq, they claimed that Shi’ism was an eternal and infi nite religion, looking for proof of 
their ideas in the Qur`an, the Torah, and the Bible. According to them, there were 70 believers 
in the time the Pharaoh, and they were the Shi`ites, as they rejected the untrue faith of the Pha-
raoh. While many of the Muslims digressed from the right path after the death of the Prophet 
Mohammad, the Rafi dis created a true religion [16].

Kilichli mentions Mihyar Dailami, known as a Shi`ite-rafi di poet, among the Shu`ubi poets. 
He specifi cally emphasizes that Mihyar Dailami was born in a magician (majus) family in a 
place called Dailam at the Caspian Sea, and was known as Mihyar al-Majusi before converting 
to Islam [14, 183]. As you see, Zoroastrianism and Shi`ism are united in the example of Mihyar 
Dailami, and both directions play the role of the source of his Shu`ubi views.

It is said that Mihyar Dailami was not a Shu`ubi poet like Bashar ibn Burd and Abu Nu-
was, and his Arabic was defective. In the history of Shu`ubism, he is of great importance as a 
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follower of this movement since the 11th century. Thanks to Mihyar Dailami, the time frame of 
this movement expanded from the 8-10th centuries.

In his poems, Mihyar Dailami also boasted of his Persian origin and Sassanid ancestry:

Kasra lived in his own (Ktesifon) palace.
Does anyone have ancestry like mine?
The poet of Persian origin boasted of worship of Islam, which he considers the best reli-

gion:

I had the honor of being the best father`s son
I had the religion of the best prophet.
I acquired all the best characterictics.
I had kingdom of Persia and the religion of the Arabs.
As you see, Mihyar Dailami was proud of the kingdom of Persia and its statehood. He put 

this aspect against the art of speech of Arabs. He preferred throne to the art of speech. He does 
not forget the superiority of Persians in the battlefi eld either:

Speaking of men’s heroism,
Rustam’s bravery in the battlefi eld is enough.
 Mihyar Dailami brought new ideas to poetry. Unlike Arab poets, he began his famous 

ode “Mimiyya” not with the address to Bedouin women named Leila, Suad, Hindus, but with 
the address to a non-Arab girl ( ). It was an unusual and original style of expression. 
Thus, he opposed the image of a beautiful lover preserved by the Arabs for many years:

O non-Arab girl, do you know how many people
Condemn your brothers (nation) for your love? 
We do not notice the sharp criticism of the Arabian customs and traditions in the poetry of 

Mihyar Dailami, as was the case in the poetry of Bashar ibn Burd and Abu Nuwas. Of course, 
the poet, who lived under the patronage of Al-Sharif al-Razi of Arabic origin, the Shi`ite 
descendant of the Prophet, and being in sympathy with him, could not severly criticize his 
patron`s ancestry. For this reason, his Shu`ubism was limited to the blessing (madhiyya) of the 
Persian, especially the Sassanid rulers. While his statements against the Arabs were moderate 
compared to their predecessors.

Al-Bazarzi refers only to Mihyar Dailami`s love poems in his literary work   
devoted to the poet. One of these poems was dedicated to a pomegranate fl ower. It is interest-
ing that the poet used the Persian word ( ) in the Arabic poem [11, 303-306] The poem also 
includes a poem dedicated to wind by Hussein, the poet`s son.

The strongest opposition to the Abbasids were Shi`ites. There were many poets, who were 
Shi`ite fanatics, among Arabs and non-Arabs. Unlike the Arabs, non-Arab Shi`ite fanatics criti-
cized the Abbasid rule more severely. Dibil al-Khuzai and Ibn al-Rumi should be especially 
noted here.
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Many poetry genres developed as a result of the struggle of minorities in the society against 
the hegemonic majority. Arabic poetry got a new form and content. The lyrical beginning of 
an ode – depiction of the ruins of the abandoned land –, which had been considered a poetic 
etalon for centuries, turned into the object of ridicule. In poetry, Hindus, Suad, Leila, represent-
ing the beautiful Bedouin women, were replaced by the young saqi (wine waiters) in Christian 
monasteries, singers, dancers and concubines.
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Стаття присвячена дослідженню символічності як стильової риси німецькомовної 
новели в семантичному та стилістичному аспектах.  Описано мовленнєву реалізацію 
символічності за ступенем вираженості символу в тексті, що включає в себе дослі-
дження категорій експліцитності та імпліцитності. Розкрито комунікативно-прагма-
тичний потенціал стильової риси символічності в дискурсі німецькомовної новели.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья посвящена исследованию символичности как стилевой черты немецкоязыч-
ной новеллы в семантическом и стилистическом аспектах. Описано речевую реализа-
цию символичности в зависимости от степени выраженности символа в тексте, что 
включает исследование категорий эксплицитности и имплицитности. Раскрыто ком-
муникативно-прагматический потенциал стилевой черты символичности в дискурсе 
немецкоязычной новеллы.

Ключевые слова: дискурс, немецкоязычная новелла, символичность, стилевая чер-
та, тип текста.
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THE SPEECH IMPLEMENTATION OF THE STYLISTIC FEATURES OF THE 
“SYMBOLISM” IN THE DISCOURSE OF GERMAN-LANGUAGE NOVELS
The article is devoted to the study of symbolism as a stylistic feature of the German-lan-

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

Key words: discourse, German-language novel, symbolism, stylistic trait, the type of text.

УДК 159.923:800.892+316.77 (043.3)
Лисенко Л.В., кандидат культурології, доцент кафедри мов
Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського, Київ

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 н айважливіших 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]. 
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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 поведінкові мотиви представників етнолінгвоспільнот, що дозволяє 
окреслити правила і табу міжкультурного діалогу. Таким чином, дослідження лінгво-
культурних стереотипних уявлень допомагає ідентифікувати, декодувати та інтерпрету-
вати 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 – консервативно-
захисну функцію, зберігання кордонів, в тому числі й лінгвокультурних, цілісності ав-
тентичних 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 ін-
дивідуального 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 іденти-
фікуючого поля «свій – чужий», завдяки якому або пропускають лінгвокультурні фено-
мени 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 роз-
чинятися і не зникнути в розмаїтті глобального світу.

Яскраве втілення циркулювання стереотипних уявлень у ментальному просторі різ-
них етносів можна побачити на прикладі концептосфер їхніх лінгвокультур. Беручи до 
уваги вищесказане, перейдемо до опису німецьких стереотипних лінгвокультурних кон-
цептів 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 ih-
rer 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);
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– 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 fl iegen 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);
– Wie die Arbeit, so der Lohn (яка праця, така й платня).
Звичайно, варто зі здивуванням та повагою закцентувати увагу на тому, як після Дру-

гої 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 
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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);
– 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 дру-
горядним 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 fi nanziert, sondern nach der Zahl ihrer Ab-
schlüsse… 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 на-
дати викладачам додатковий стимул заохочувати студентів добре вчитися і проходити 
весь курс.

Але будь-які чесноти, доведені до крайності, перетворюються на недоліки та викли-
кають 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 
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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».

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.
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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 infl uence on the formation and structuring 
of the mental identity of German linguistic community, as well as the reputation of the Germans 
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among other peoples. These strongly etched in the mental identity of the German people, ste-
reotyped 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 eff ectively. 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.
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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 тео-
ретичні принципи мистецтва перекладу, критерії оцінки якості інтерпретації першо-
твору, відбору оригіналу, питання адекватного відтворення тексту з урахуванням орга-
нічної 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 кін-
цевого продукту перекладу – того тексту, що заміщує оригінальний твір для читача в 
рамках культури-приймача. 

Яскравим прикладом такого поєднання є творча діяльність Івана Франка, якому на-
лежить чи не найпочесніше право представляти Україну в «галереї найвищих інтелек-
туальних 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 ши-
ротою охоплення явищ світової літератури, ані за глибиною мистецької ерудиції, ані за 
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напругою творчої волі, спрямованої на граничне розширення духовних обріїв україн-
ської культури» [2, с. 181].

Перекладацький доробок І. Франка частково вивчений на основі його розвідок і ре-
цензій, однак епістолярій письменника – з погляду перекладознавчого – ще частково ці-
лина. 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 твор-
чість І. Франка вражає своєю масштабністю, глибиною та розмаїттям зауважень і роз-
думів щодо суті перекладу, адже вона охоплює історію, теорію, методику, редагування та 
критику перекладів, популяризаторську діяльність та дослідження іноземних літератур. 

Потреба вивчення відносин діалогу між автором першотвору та перекладачем-спі-
вавтором у царині художнього перекладу з огляду на специфічні особливості конкретно-
го авторського доробку, конкретних перекладацьких підходів і концептуальних завдань 
перекладача мотивує актуальність обраної теми. Мета розвідки – означити внесок Іва-
на Франка в українську культуру як теоретика та практика перекладацького мистецтва у 
світлі парадигми множинності можливих перекладів.

Перекладацька діяльність Івана Франка – явище складне та багатогранне. Оволодів-
ши багатьма мовами, І. Франко розпочав працювати над перекладами ще гімназистом 
старших класів і не покидав цієї справи аж до останніх днів життя. Він невтомно пере-
кладав 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 ху-
дожньо-естетичних мотивів, щоб поділитися цими скарбами зі своїм народом. Поет усві-
домлював, 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 відтво-
ренні 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 за-
ради 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 націо-
нальної єдності». Разом із тим перекладач зробив багато й для популяризації української 
літератури, перекладаючи твори українських письменників іншими мовами, пишучи на-
укові та популярні розвідки про Україну, українську літературу «чужими» мовами.
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Митець був переконаний у важливих культурно-історичних функціях літератури для 
розвитку та зміцнення нації. Його перекладознавча концепція «обґрунтовувала націєт-
ворчу 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 комен-
тарями, а інколи цілими розвідками про епоху, коли творив той чи інший автор, і про 
літературно-громадське значення твору. Відтак, перекладач виступив не лише як просві-
титель, він намагався познайомити українську громадськість із політично актуальними 
творами [3, с. 64].

У всіх своїх дослідженнях, пов’язаних із перекладами та вивченням зарубіжних літе-
ратур, 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 на-
родів, 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 культурологічно-
му чиннику та ґрунтувалась лише на інформативному насиченні, а зовсім не на наса-
дженні 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 укра-
їнських 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 пере-
кладу, І. Франко висунув до мистецтва перекладу кілька вимог, яких сам дотримувався 
неуклінно:

 багатогранною діяльністю Франко-перекладач утвердив переклад як «акт най-
вищої дружби» [4, с. 6] між народами, прогнозуючи закономірне перетворення літера-
турних зв’язків у невичерпне джерело взаємообміну між національними культурами; 

 міжлітературні зв’язки і їх найпродуктивнішу ланку – переклад – визнав одні-
єю з кардинальних домінант взаємозбагачення національних культур, взаємопроникнен-
ня національного й інтернаціонального у світовому літературному процесі;
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 окреслив нерозривну єдність ідейного та естетичного змісту мистецтва пере-
кладу, 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 здійснюєть-
ся переклад. Іван Франко сам володів багатьма мовами, мав ґрунтовні та глибокі знання з 
історії, соціології, політекономії й культури різних народів. У своїх перекладах застосо-
вував 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;

 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 відтворен-
ня всіх компонентів оригіналу: змісту, основної думки, форми, загального тону, розміру 
твору тощо. Крізь призму Франкового прочитання постає не уявний, а конкретно існую-
чий світ, характерний для першотвору та його автора; 

 акцентував на дотриманні пропорцій при використанні словесного
матеріалу. З метою глибшого проникнення в подробиці перекладацької техніки, І. Фран-
ко вдавався до статистичного та порівняльного методів.

Отже, плоди діяльності Івана Франка демонструють науково вивірену модель норма-
тивного 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 переклада-
чем. Митець аргументовано довів: кожний визначний твір іноземної літератури внаслі-
док сприйняття шляхом високохудожнього перекладу органічно вписується в контекст 
літератури-реципієнта, стає якісно новою домінантою міжлітературної взаємодії та вза-
ємозбагачення художнім досвідом.

Франкове слово – в оригінальній та перекладній інтерпретації – нині особливо близь-
ке й зрозуміле нашим сучасникам. Воно захоплює енциклопедичністю пізнань у най-
різноманітніших сферах людинознавства, а відтак – стимулює зростання перекладацької 
майстерності сучасних перекладачів, допомагаючи успішно розв’язувати актуальні пи-
тання українського перекладознавства.

Наостанок зауважимо, перекладацька спадщина Івана Франка, як організована ху-
дожня 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 украин-
ского переводоведения, который впервые в украинском литературоведении научно раз-
работал и творчески обосновал теоретические принципы искусства художественного 
перевода, критерии оценки качества интерпретации подлинника, отбора оригинала, 
вопросы адекватного воспроизведения текста с учетом органического единства содер-
жания и формы, а также концептуальные задачи переводчика.

Художник слова аргументировано доказал: каждое выдающееся произведение ино-
странной литературы в результате восприятия путем высокохудожественного пере-
вода органично вписывается в контекст литературы-реципиента, становится каче-
ственно новой доминантой междулитературного взаимодействия и взаимообогащения 
художественным опытом.

Ключевые слова: переводоведение, художественный перевод, интерпретация по-
длинника, 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 scientifi c heritage of Ivan Franko – the founder of Ukrainian 

translation studies, who for the fi rst time in Ukrainian literature scientifi cally 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 ad-
equate 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 
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translation fi ts well into the context of recipient literature, becomes a qualitatively new domi-
nant of inter-literary interaction and mutual enrichment with artistic experience.

Key words: translation studies, literary translation, interpretation of the original, evalua-
tion criteria, theoretical principles of translation.
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ДО ІСТОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАПОЗИЧЕНИХ АНТРОПОНІМІВ В 
УКРАЇНСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ 

Стаття присвячена аналізу досліджень антропонімів іншомовного походження в 
українському мовознавстві. Простежено етапи історії лінгвістичних студій: 1) перші 
публікації у другій половині XІX ст.; 2) послідовне наукове вивчення екзогенних онімів у 
другій половині XX ст.; 3) узагальнюючі теоретичні роботи початку XXІ ст. Описано 
найважливіші праці, які визначають шляхи появи в українській мові антропонімів іншо-
мовного походження і критерії виокремлення таких одиниць, детально класифікують 
запозичені оніми, характеризують особливості їхньої асиміляції. 

Ключові слова: антропонім, іншомовний онім, екзогенне походження, етимологія, 
шляхи запозичення.

Протягом тривалих історичних періодів  в українському антропоніміконі сформу-
валися своєрідні стратиграфічні пласти онімної лексики іншомовного походження, які 
пов’язані з конкретним хронотопом і культурним контекстом. Учені зазначали, що «… 
перші запозичення імен сягають ще праслов’янської доби, коли слов’яни контактува-
ли зі скіфами, фракійцями, готами та іншими давніми народами…» [1, с. 596]. Активна 
зовнішня політика, міждинастичні шлюбні зв’язки, безперервні війни, жвава торгівля, 
міграції та ін. позалінгвістичні фактори зумовили появу у східних слов’ян тюркських, 
скандинавських та візантійських за походженням антропонімів. Поворотним моментом 
для розвитку давньоруського іменникá стало прийняття Руссю християнства (988 р.), но-
мінаційні доктрини якого витискали питомі імена, замінюючи їх грецькими, єврейськи-
ми та латинськими. Значні трансформації та поповнення українського ономастикону чу-
жомовними елементами спричинило подальше входження етнічних українських терито-
рій до складу Великого князівства Литовського, Речі Посполитої, Австрійської та Росій-
ської імперій. І до сьогодні вагомим фактором збагачення українського антропонімікону 
чеськими, словацькими, польськими, румунськими та ін. онімами є численні українські 
суміжні із сусідніми державами території, де існують етнічно змішані анклави. 

Здебільшого українські ономастичних роботи лише почасти аналізують проблему 
функціонування екзогенних онімів в іншому мовному середовищі, їхнє співвідношення 
із власне українськими (і ширше – слов’янськими) пропріативами, шляхи запозичення 
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та ін. Комплексного дослідження, де б аналізувалися зазначені питання (а особливо в іс-
торичному розрізі), ще в українській лінгвістиці не створено, бракує також спеціальних 
лексикографічних праць, які б висвітлювали походження чужомовних антропонімів – 
цим і зумовлюється актуальність статті.

Метою публікації став опис історії розвитку на українських теренах ономастичної 
думки, стосовної вивчення непитомого елементу в українській антропонімній системі.

Питання походження окремих груп українських антропонімів спорадично підніма-
ються вже з другої половини XІX ст. М. Ф. Сумцов у публікації «Малорусские фамильные 
прозвища» завважує поміж власне українських форм чимало татарських, характерною 
ознакою яких є друга основа -бей, закінчення на -ай, -ій, -ук, (Ходжа, Баша, Кочубей, 
Джулай, Келаб та ін.) [10, с. 225-226]. 

У розвідці «Powstawanie nazwisk rodowych u ludu małoruskiego. Sylwetka heraldyczno-
etnografi czna» історик Й. Ролле на матеріалі 100 000 особових назв, зібраних із пам’яток 
XV-XVIIІ ст., описує й іншомовні одиниці в українській антропонімії [18]. Науковець ви-
окремлює польський, татарський, турецький, молдавський та ін. елементи, хоч, як пра-
вильно зауважує М. Л. Худаш, не завжди точно трактуючи їхнє походження [14, с. 24].

І. Я. Франко у «Причинках до української ономастики», аналізуючи типи «прозвищ», 
звертає увагу на форми Ляховичі, Волошинята, Турчинята, Угрини і застерігає від пошу-
ків «відгомонів спорадичної кольонїзації чужих елєментів ще в XIV – XV в.» [13, с. 43]. 
На думку науковця, чимало таких «чужонародних» онімів могли постати аналогічно до 
ситуації, описаної ще у «Гайдамаках» Т. Г. Шевченка: людина була у Волощині – згодом 
її прозвали Волохом. Однак вчений фіксує і антропонімні факти, що справді свідчать про 
міграції, зокрема, мазурів, у старостві Замхівському над нижнім Сяном: «Вказівки на се 
лежать власне лише в прозвищах тих типів, про які тут говоримо, при чім імена хресні 
наскрізь латинські. … Lukasz Jurczę, Piotr Hanczę, Janek Jurczę, Szczęsny Jurczę; … Ma-
ciek Onucze, Zych Jurczę, Jan Brolczę, Jakob Derczę» [13, с. 43].

Послідовне наукове вивчення іншомовних онімів, дослідження їхньої етимології і 
проблем адаптації, функціонування онімних запозичень в українській мові почалось із 
розгортанням системних досліджень із другої половини XX ст. При відділі історії укра-
їнської мови Інституту мовознавства АН УРСР у 1960 р. було створено ономастичну 
групу на чолі з К. К. Цілуйком, до групи увійшли І. М. Желєзняк, А. П. Корепанова, 
Л. Т. Масенко, А. П. Непокупний, В. В. Німчук, О. С. Стрижак. Предметом зацікавлень 
учених стало вивчення української пропріальної лексики не лише на синхронному зрі-
зі – її склад, особливості, функціонування, а й у діахронії – з т. з. походження і розвитку 
на різних історичних етапах. Саме діяльність цієї групи і відіграла визначальну роль у 
становленні низки наукових напрямів у дослідженні онімів, а також згодом стала по-
штовхом до формування нових ономастичних шкіл. 

Хоч першорядне значення у 60-70 рр. минулого століття надавалось проблемам то-
поніміки, проте студії у галузі антропоніміки представлені теж досить активно. Л. Л. Гу-
мецька звернула увагу на значну групу особових назв неслов’янського походження в 
українських грамотах XIV–XV ст., проблему засвоєння давньогрецького ономастикону 
вивчав А. О. Білецький,  В. П. Петров цікавився власними назвами невідомої етимології 
у пам’ятках Північного Причорномор’я, О. Б. Ткаченко присвятив розвідку етимології 
низки особових чоловічих і жіночих імен, П. П. Чучка досліджував угорські імена на 
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Закарпатті, В. М. Русанівський розглядав оніми на тлі російсько-українських мовних 
контактів і т. д.

Монографія «Сучасні українські прізвища» Ю. К. Редька – на фоні згаданих вище 
спорадичних статей – подає вже комплексний аналіз цілого спектру різних за походжен-
ням антропонімів, причин їх виникнення, територіального розміщення, типів адаптації 
і т. д. [6]. Учений розмірковує щодо причин появи прізвищ іншомовного походження. 
Насамперед, уважає науковець, важливим чинником стала асиміляція чужинців, що вли-
валися до українського суспільства, зберігаючи своє прізвище. Приєднання українських 
етнічних територій на різних історичних етапах до складу низки держав теж далося 
взнаки – уже як «свідоме перекручення» українських прізвищ чиновниками відповідних 
державних утворень. Постання прізвищ іншомовного походження, що становлять майже 
3,5 % українського прізвищевого фонду, могло відбуватися, на думку ономаста, і через 
низку інших екстралінгвістичних причин [6, с. 182-183]. 

Прізвища іншомовного походження, на думку Ю. К. Редька, можна виділити за кіль-
кома ознаками: 1) корінь слова, не вживаний в українській мові, 2) фонетичні ознаки, 
3) іншомовні афікси [6, с. 183]. Скажімо, пропріативам польського походження, фіксо-
ваним здебільшого у західних областях України, притаманні ознаки: звукосполучення 
-ем-, -ен-, -ом-, -он- (замість носових голосних), відсутність повноголосся, звукосполу-
чення -дл- (Голембйóвський, Врецьóна, Косíдло); польські суфікси (Войтáшек, Крéнцік, 
Марти́ніц) і т. д. [6, с. 185].

Ю. К. Редько окремо аналізує шляхи утворення прізвищ іншомовного походження – 
від власне імен і від апелятивів. Цікаво, що за спостереженнями науковця, для творен-
ня відіменних прізвищ найбільш продуктивними в нашому ономастиконі стали саме 
польські антропоніми. Загалом учений фіксує 28 польських імен (Бартек > Бáртків, 
Бартащýк; Каспер > Кáспрів, Каспéрський; Юзеф > Юзви́шин, Юзвя́к та ін.), а це складає 
11 % усіх імен, які лягли в основу українських прізвищ. Водночас Ю. К. Редько наголо-
шує на факті, що згадані оніми утворювалися за допомогою питомих українських суфік-
сів -ів, -ук, -чук, -ишин, -енко і т. д. [6, с. 21-22]. Мадяризмами мовознавець уважає за-
карпатські Дюрдь, Магрíтич, Сабадáш, Я́ноші; Вілюра, Вíлюш, Кáрлаш, Льóренц, Фриц 
виникли від німецьких імен; Андронáтій, Мігалáтій, Мíкул, Георгíца мають за основу 
румунські імена; Аронéць, Мóшко, Шломéнко, Шмуль утворені від єврейських антропо-
німів [6, с. 22-23].

Особливості чужомовних елементів, комлексно аналізуючи історію української ан-
тропонімії XІV–XVІІІ ст., описував М. Л. Худаш [14]. Учений справедливо наголошу-
вав, що при дослідженні таких пропріативів лінгвісту для уникнення помилок необхідно 
знати особливості і основні механізми функціонування тих антропонімійних систем, 
якими він оперує. Надійним маркером при визначенні етнічної приналежності антро-
поніма, на думку М. Л. Худаша, є його фонетична і морфологічна структура [14, с. 13]. 
Але навіть фонетико-морфологічний аналіз варто проводити з огляду на фактор спорід-
неності / неспорідненості мовної системи, до якої належить досліджуваний пропріатив: 
«певні труднощі становитиме виділення польський особових назв, ще трудніше буде ви-
ділити російські і вже зовсім важко або й неможливо виділити білоруські особові на-
зви, оскільки в своїй основі білоруська антропонімійна система мало чим різниться від 
української» [14, с. 14]. Щодо тих випадків, коли розглядаються особові назви генетично 
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споріднених народів, ономаст вважає за потрібне додатково наголосити на низці пунктів, 
коли не варто антропонім ідентифікувати як український. Перший індикатор, зауважує 
М. Л. Худаш, – це невластива українській онімній системі форма імені (н-д, Kazimierz 
Wiadrowski, Kuba Zając і т. д.), другий – це прямі вказівки у гербовниках, родоводах, 
інших історичних документах на етнічну приналежність людини, ім’я якої вживається в 
адаптованій формі; важливе значення у конкретних випадках можуть мати відомості про 
самі історичні пам’ятки і їхніх писарів [14, с. 56-57]. Значущою для української історич-
ної антропоніміки є настанова вченого щодо того, що особова назва певної людини пови-
нна розглядатись у мовній системі того народу, до якого конкретний носій належить або 
з яким себе ототожнює (навіть за умови, коли аналізований  пропріатив не суголосний 
антропонімії цього народу) [14, с. 60]. Науковець постулює один із теоретичних прин-
ципів, актуальний і для сьогоднішній ономастичних студій: «особові назви іншомовного 
походження у науковій антропонімічній праці в одній площині зі своїми питомими роз-
глядати не слід, а всі сумнівні випадки повинні бути виділені, мати відповідну інтерпре-
тацію та оцінку» [14, с. 58]. 

П. П. Чучка як співавтор розділу «Історія власних назв» академічної «Історії укра-
їнської мови. Лексика і фразеологія» появу іншомовної онімної лексики докладно ха-
рактеризує за окремими періодами [1, с. 592-620]. Одні з найраніших запозичень (IX – 
X ст.) – скандинавські імена, окремі з яких стали князівськими, а деякі навіть були кано-
нізовані церквою: Аскольд, Гліб, Дір, Олег, Рюрик, Трувор та ін. Наступним масштабним 
за подальшим впливом періодом було введення християнства (XI – XIII ст.), яке при-
внесло близько 300 імен здебільшого староєврейської, грецької і латинської етимоло-
гії, витіснивши майже всі споконвічні імена. У XIV – XV ст. з’являються антропоніми 
литовсько-прусського (Витовтъ, Корибутъ, Любартъ), німецького (Бєрнатъ, Ганусъ, 
Рудольфъ, Сасъ), молдавського (Албъ, Крєцъ, Лупє), тюркського (Команъ, Мамай) по-
ходження. Ономаст підкреслює, що «носіями таких запозичених імен були особи не-
української народності, але з часом частина таких імен укоренилася і серед українців» 
[1, с. 602]. Українська антропонімія XVI – XVІІІ ст., особливо на порубіжних територіях, 
поповнюється російськими, польськими, словацькими, угорськими, молдавським антро-
понімними похідними: Антошка, Яноуш, Ганічка, Янчо, Мигаль, Ференць. Період ХІХ – 
початку ХХ ст. теж характерний поступовим входженням імен сусідніх етносів: поляків 
(Броніслава, Юдзьо), словаків (Ружена, Янко), угорців (Ілона, Юлій), румунів і молдаван 
(Корнелій, Півонія, Сільвія). Міжмовне контактування дається взнаки і на правописі та 
вимові українських імен, запозичених на попередніх етапах (Алберт, Александер, Зуза-
на, Маргарета). ХХ ст., на думку П. П. Чучки, вирізняється масовою адаптацією антро-
понімів із західноєвропейських мов (Артур, Едуард, Ельвіра, Жанна, Роберт, Рудольф і 
т. д.) [1, с. 606, 614, 618].

Розвиток етимологічних студій сприяв і розвитку ономастичних досліджень – у 1982 р. 
почав виходити «Етимологічний словник української мови» (ЕСУМ), над яким працюва-
ли співробітники Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні Академії наук УРСР на чолі 
з О. С. Мельничуком. Як зазначає Т. Б. Лукінова, «одним із проголошених О. С. Мельни-
чуком принципів створення ЕСУМ було максимальне охоплення словником української 
лексики», тобто не лише апелятивів, а й онімів [3, с. 141-142]. Ономастична лексика 
ЕСУМом подається відповідно до словників-джерел (в основі реєстру – шеститомний 
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«Українсько-російський словник», словники Б. Грінченка, Є. Желехівського, Д. Явор-
ницького і т. д.). Найсистематичніше наводяться саме антропоніми, рідше топоніми, 
етноніми, назви язичницьких слов’янських богів, найменування знаків зодіаку і т. ін. 
Т. Б. Лукінова зауважує, що ЕСУМ досить глибоко подає етимологію антропонімів, на-
водить відповідники у слов’янських мовах, вказує шляхи запозичення особових імен, а 
подекуди і походження загальної назви, з якою ім’я пов’язане [3]. Переважна більшість 
імен, зафіксовані словником, грецького, гебрайського, латинського походження (Адам, 
Артем, Георгій, Дмитро, Ілля, Регіна, Северин), окремі – давньоскандинавського (Гліб, 
Ігор, Ольга), тюркського (Руслан). Менший прошарок становлять питомі слов’янські ан-
тропоніми – Віра, Володимир, В’ячеслав, Надія, Любов, Любомир, Людмила та ін.

Глибоко аналізувався дослідниками пласт християнських імен, що мають переваж-
но грецьке, єврейське чи латинське походження. Р. Й. Керста, н-д, докладно описувала 
види фонетичної і словотвірної адаптації чоловічих іменувань XVІ ст. [2]. Науковець 
серед проаналізованих варіантів християнських імен вирізняє два основних пласти: 
1) антропоніми зі «спільнослов’янськими» змінами – адаптаційними особливостями, які 
зустрічаються ще у документах Київської Русі; 2) антропоніми, адаптація яких відбула-
ся  власне на українському грунті. На думку Р. Й. Керсти, «серед фонетичних варіантів 
староукраїнських власних назв переважає східнослов’янський тип» [2, с. 100]. Серед ти-
пово українських особливостей ономаст виділяє низку фонетичних (втрата початкового 
голосного звука; усунення зяяння; заміна нетипового приголосного ф звуками п, х, хв; 
усунення незвичних консонантних груп через асиміляцію, дисиміляцію чи спрощення і 
т. д.) і морфологічних (усічення основи чи суфікса, приєднання питомих афіксів) ознак.

Етапною є поява у 1977–1978 рр. «Словника староукраїнської мови ХIV–XV ст.» [8] 
«тезаурусного типу», у статтях якого проаналізовано походження географічних і осо-
бових назв, що зустрічаються в українських грамотах. Залежно від антропоніма автори 
наводять відповідники, які вказують на походження імені (греко-латинське, єврейське, 
литовське, тюркське, молдавське). У разі потреби зазначається апелятив, на основі якого 
постала особова назва. «Словник української мови XVI – першої половини XVII ст.» 
став хронологічним продовженням згаданого вище історичного словника. Однак, на від-
міну від «Словника староукраїнської мови ХIV–XV ст.», його реєстр містить лише віда-
пелятивні оніми (Голубъ, Сова, Кисhль, Жаба, Ставъ, Капуста) [9, I, с. 6]. Вибіркове 
ставлення до онімів укладачі пояснюють «… неоднаковими принципами при створенні 
картотек загальних і власних назв; специфікою власних назв, які у порівнянні із загаль-
ними вимагають іншого лексикографічного опрацювання; залученням до канону джерел 
значної частини перекладних творів, які містять велику кількість іноземних імен та гео-
графічних назв, що не мають істотного значення для історії лексичного складу україн-
ської мови» [9, I, с. 7]. Такий однобокий підхід, на нашу думку, дещо знизив наукову 
цінність словника, адже його ж ілюстративний матеріал фіксує чимало особових назв 
польського, німецького, мадярського, єврейського та ін. походження.

Окремою сторінкою в історії вітчизняних студій українських екзогенних антропоні-
мів стало дослідження унікальної історичної пам’ятки «Реєстр Війська Запорозького» 
(1649 р.). Із 60-х рр. минулого століття з’являється серія публікацій, у яких науковці на 
матеріалі Реєстру аналізували непитомі елементи в іменуваннях українського козацтва 
XVI-XVII ст. Питанням вивчення антропонімії козаків на фоні етномовних контактів 
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було присвячено низку наукових засідань Української ономастичної комісії Інституту 
мовознавства ім. О. О. Потебні (головою комісії на той час був А. П. Непокупний). У 
результаті масштабної багаторічної роботи групи лінгвістів опубліковано монографію 
«Міжетнічні зв’язки в українській антропонімії XVII ст.» [4]. Основною ідеєю праці ста-
ло дослідження спектру зовнішніх контактів української антропонімії першої половини 
XVII ст.: розглядалися зв’язки українців із низкою етносів – білорусами, росіянами, ві-
рменами, значну увагу приділено комунікації з грузинами, молдаванами, вихідцями з 
Прибалтики і тюркських країв та ін. Окрім розділів, присвячених ідентифікації екзо-
генних прізвиськ і прізвищних назв, у роботі на окрему увагу заслуговують розвідки з 
топо- і етноніміки. 

Значною науковою подією була публікація у 1995 р. транслітерованого тексту «Реє-
стру Війська Запорозького» із додатками – низкою досліджень, підготовлених на матері-
алі пам’ятки. Один із науковців, Р. І. Осташ, аналізуючи  способи ідентифікації особи у 
Реєстрі, справедливо застерігав від надмірного захоплення безпідставним теоріями і по-
шуками іноземного походження носіїв багатьох відапелятивних козацьких прізвищевих 
назв. На думку вченого, ці антропоніми часто консервують реліктні діалектні лексеми, не 
завжди зафіксовані словниками (н-д, Бреусь, діал. бреус «людина великого росту», Ирха, 
діал. ирха «вичинена овеча чи козяча шкіра» та ін). Розуміючи під терміном іншомовні 
«імена, які могли бути запозичені українцями з інших несхіднослов’янських антропоні-
мій саме на даному історичному зрізі (XVI – перша половина XVII ст.)» [5, с. 506] науко-
вець зазначав: частка саме таких особових імен в козацькому антропоніміконі незначна. 
Слушною є думка Р. І. Осташа про те, що «явище взаємодії української антропонімії з 
іншими антропоніміями виникло не раптово і не на голому місці, а мало багатовікову 
традицію і коренилося в самому етнічному складі тодішнього [XVI ст. – В. М.] населен-
ня України» [5, с. 580]. Оперуючи великим масивом козацького іменника, мовознавець 
виділяв окремі етапи асиміляційного процесу чужомовних елементів: самостійне (без 
прізвищевої назви) вживання імені у незміненій формі (Никгора);  використання імені як 
прізвищевої назви (Дмитєр Ранко); ускладнення прізвищевої назви відповідно до фоне-
тичних і морфологічних законів української мови (Брайко Сербиненко) і т. д. [5, с. 580].

Знаковими для української антропоніміки стали лексикографічні праці «Власні імена 
людей. Словник-довідник» Л. Г. Скрипник і Н. П. Дзятківської [7] та «Словник україн-
ських імен» І. І. Трійняка [12]. Обидва словники містять коротку інформацію про похо-
дження особових імен українців.

Більшість дослідників у дисертаційних роботах, присвячених вивченню антропоні-
мії окремого історико-етнографічного регіону, торкалися питання етимології досліджу-
ваних одиниць, тому неодмінно розглядали питання і екзогенного походження частини 
онімної лексики (н-д, Ю. О. Блажчук – вивчала етимологію антропонімів Уманщини, 
І. І. Ільченко – Нижньої Наддніпрянщини, Ю. Б. Бабій – Середньої Наддніпрянщини, 
Б. Б. Близнюк – Гуцульщини, Л. О. Кравченко – Лубенщини, Т. Д. Космакова – Право-
бережного Побужжя, Л. В. Кракалія – Буковини, І. Д. Сухомлин – Полтавщини, І. Д. Фа-
ріон – верхньої Наддністрянщини і т. д.). Чимало спеціальних досліджень присвячено 
онімам, які своє походження ведуть від конкретної мови. Так, німецькі прізвища Закар-
паття описала Н. І. Головчак; прізвища польського походження мешканців Дрогобича 
дослідила М. Абузарова, чималий пласт польського антропонімікону проаналізовано у 
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публікаціях Г. В. Бачинської, О. С. Баранівської, О. Р. Корпало, І. В. Єфименко та ін.; 
болгарські антропоніми розглядалися В. О. Горпиничем; питання адаптації французьких 
антропонімів у російській і українській мовах вивчалося І. В. Бойчук і т.д. Монографія 
М. М. Торчинського «Структура онімного простору української мови» є новою спробою 
детальної класифікації українських онімів, у т. ч. за походженням [11]. 

Цікавими у контексті аналізованої проблематики є праці В. П. Шульгача, у яких ре-
конструйовано фондову слов’янську антропонімію. Науковець на широкому історично-
му і сучасному фактичному матеріалі відновив близько 10 500 праантропонімів (під пра-
антропонімом автором мається на увазі «потенційно живе слово, лінгвістичний прообраз 
сучасних чи вилучених з історичних та ін. джерел його репрезентантів, які пройшли три-
валий шлях еволюції й подекуди зазнали значних формальних модифікацій» [16, І, с. 6]. 
В історико-етимологічних студіях мовознавець як праслов’янізми пояснює низку онімів, 
які раніше науковцями етимологізувалися як неслов’янські утворення. Безсумнівно цін-
ними є лінгвістичні критерії, запропоновані вченим для ідентифікації праслов’янського 
шару гідронімів України (застосовані ним же згодом при аналізі антропонімів): струк-
тура архетипу, ареал його рефлексів; словотвірна модель; наявність / відсутність апеля-
тивних відповідників [17, с. 51]. Загалом же праці В. П. Шульгача створюють ґрунтовну 
і аргументовану базу, від якої можуть відштовхуватися дослідники і в пошуках власних 
назв чужомового походження, а згадані вище теоретичні принципи складають чіткий 
орієнтир для ономаста-етимолога.

Значною мірою підсумовує попередні ономастичні напрацювання робота П. П. Чуч-
ки «Прізвища закарпатських українців: Історико-етимологічний словник» (2005 р.) [15]. 
Науковець розставляє акценти на низці загальноономастичних теоретичних питаннях, 
аналізує принципи етимологізування онімів як чужомовного походження, так і питомих. 
У монографії лінгвістом послідовно диференціюється поняття «прізвища українців» та 
«українські прізвища». «Критерієм розмежування понять «прізвища українців» та «пріз-
вища неукраїнців» є національна належність їх носіїв, тоді як розмежувальним критері-
єм понять «українські прізвища» та «неукраїнські прізвища» для нас є лінгвальний, влас-
не, етимологічний» [15, с. XV]. Важливо, що ономаст до українських прізвищ відносить 
не лише антропоніми, утворені від питомих лексем, а також і ті, які сфомувалися на базі 
адаптованих запозичень (велике значення в цьому випадку має словотвірна адаптація) 
(н-д, Гýсар, Кáпрáль, Вáрґá, Кóчіш, Бесагáнич, Вайдýлич, Волощýк, Ґаборéць, Ферéнцик, 
Фрідмáнський та ін.) [15, с. XV-XVI]. 

П. П. Чучка, підкреслюючи складність етимологізування онімів на відміну від ети-
мологізування апелятивів, для чіткого наукового аналізу антропонімів визначає п’ять 
принципів відповідності [15, с. XLIV-XLVI]: 1) фонетична відповідність мотивованої на-
зви назві мотивуючій; 2) семантична відповідність прізвища загальним і національним 
принципам називання осіб; 3) словотвірна відповідність прізвища морфемній структурі 
та валентним можливостям базової назви; 4) хронологічна відповідність між першими 
письмовими фіксаціями прізвища і давністю передбачуваної твірної основи; 5) про-
сторова відповідність традиційного ареалу побутування прізвища та ареалу давнього 
функціонування відповідної твірної основи, співвідносної з особовим іменем або апеля-
тивом. Дотримання таких принципів, на думку ономаста, забезпечить високий ступінь 
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достовірності пропонованої етимології. Хоч П. П. Чучка формулює згадані теоретичні 
засади щодо прізвищ, але, гадаємо, вони справедливі і щодо будь-якої іншої онімної оди-
ниці.

Наведений огляд ономастичних досліджень засвідчує існування значного інтересу 
українських науковців до питання запозичених антропонімів, що розглядається на тлі 
ширшої проблеми дослідження мовних контактів (яка є однією з особливо актуальних 
напрямків сучасної лінгвістики). Такі студії загалом сприяють вивченню загальних ме-
ханізмів комунікації і моделей співіснування різнотипних соціумів, створюють контекст 
для оцінки сучасних та давніх макрокультур, мов міжнаціонального спілкування та ін. 
Подальша робота у цьому напрямку доповнить дослідження про розвиток і становлення 
української антропонімної системи, внесе корективи в окремі онімні етимології, деталі-
зує загальні механізми запозичення онімної лексики і способи пристосування чужомов-
них елементів у мові-реципієнті.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Історія української мови. Лексика і фразеологія. – К. : Наукова думка, 1983. – 744 с.
2. Керста Р. Й. Українська антропонімія XVI ст. чоловічі іменування. – К.: Наукова 

думка, 1984. – 152 с.
3. Лукінова Т. Б. Ономастика в «Етимологічному словнику української мови»// Студії з 

ономастики та етимології. 2011-2012/ Відп. ред. О. П. Карпенко, В. П. Шульгач. – К., 
2012. – С. 141–158.

4. Міжетнічні зв’язки в українській антропонімії XVII ст. («Реєстри всього Війська 
Запорозького» 1649 р. і мовно-територіальні контакти). – К.: Наукова думка, 1989. – 
152 с.

5. Осташ Р. І. Ідентифікація особи в Реєстрі // Реєстр Війська Запорозького 1649 року 
/ Підгот. до друку О. В. Тодійчук (голов. упоряд.) та ін.; Редкол.: Ф. П. Шевченко 
(відп. ред.) та ін. – К.: Наукова думка, 1995. – С. 505–512.

6. Редько Ю. К. Сучасні українські прізвища. – К.: Наукова думка, 1966. – 216 с.
7. Скрипник Л. Г., Дзятківська Н. П. Власні імена людей. Словник-довідник / ред. 

В. М. Русанівський. – 3-тє вид., випр. – К.: Наукова думка, 2005. – 334 с.
8. Словник староукраїнської мови XIV – XV ст.: У 2 т. / Укл.: Д. Г. Гринчишин, У. Я. Єд-

лінська, В. Л. Карпова, І. М. Керницький, Л. М. Полюга, Р. Й. Керста, М. Л. Худаш. – 
К.: «Наукова думка», 1977-1978. – Т. 1–2.

9. Словник української мови XVI – першої половини XVII ст.: у 28 вип. / ред. Д. Грин-
чишин [та ін.]; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича. – Львів, 1994. – 
Вип. 1 – 1994. – 152 c. 

10. Сумцов Н. Ф. Малорусские фамильные прозвания // Киевская старина. – 1885. – 
Т. ХІ. – № 2. – С. 215–228.

11. Торчинський М. М. Структура онімного простору української мови. – Хмельниць-
кий: Авіст, 2008. – 550 c.

12. Трійняк І. І. Словник українських імен. К. : Довіра, 2005. – 509 с.
13. Франко І. Я. Причинки до української ономастики // Науковий збірник Т-ва ім. 

Т. Шевченка, присв. проф. М. Грушевському. – Львів, 1906. – С. 185–218.
14. Худаш М. Л. З історії української антропонімії. – К.: Наукова думка, 1977. – 236 с.



547

15. Чучка П. П. Прізвища закарпатських українців : Іст.-етимолог. словник / Павло Чуч-
ка; наук. ред. В. Німчук. – Львів: Світ, 2005. – XLVIII, 701 с.

16. Шульгач В. П. Нариси з праслов’янської антропонімії. – К.: Довіра. – Ч. 1. – 413 с. 
17. Шульгач В. П. Старожитня гідронімія України і праслов’янський ономастичний 

континуум // Мовознавство. – № 2–3. – С. 50–61.
18. Antoni J. (Rolle A.) Powstawanie nazwisk rodowych u ludu małoruskiego. Sylwetka her-

aldyczno-etnografi czna // Sylwetki historyczne. – Serya VIII. – Kraków, 1892. – S. 346–
404.

Вакулич М. И. м. н. с.
Институт языковедения им. А. А. Потебни НАН Украины, Киев, Украина

К ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАИМСТВОВАННЫХ АНТРОПОНИМОВ В 
УКРАИНСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ

Статья посвящена анализу исследований антропонимов иноязычного происхожде-
ния в украинском языкознании. Отслежены этапы истории лингвистических студий: 
1) первые публикации во второй половине XІX в.; 2) последовательное научное изучение 
экзогенных онимов во второй половине XX в.; 3) обобщительные теоретические рабо-
ты начала XXІ в. Описаны важнейшие труды, которые определяют пути появления 
в украиском языке антропонимов иноязычного происхождения и критерии выделения 
таких единиц, детально классифицируют заимствованные онимы, характеризируют 
особенности их ассимиляции.

Ключевые слова: антропоним, иноязычный оним, экзогенное происхождение, 
этимология, пути заимствования.
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TO HISTORY OF RESEARCH OF ADOPTED ANTROPONYMS IN UKRAINIAN 
LINGUISTICS

The article analyzes the studies of anthroponyms of foreign origin in Ukrainian linguistics. 
The stages of history of linguistic studies are traced: 1) the fi rst publications in the second half 
of the XІX century; 2) successive scientifi c study of exogenous onyms in the second half of the 
XX century; 3) summarizing theoretical works of the beginning of XXІ century. Major works 
are described, which determine the ways of appearance of anthroponyms of foreign origin in 
Ukrainian and criterion of selection of such units, in detail classify the adopted onyms, char-
acterize the features of their adaptation.

Key words: anthroponym, foreign onym, exogenous origin, etymology, ways of borrowing.
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИЗМЫ КАК ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ

Синтаксический параллелизм как один из видов особого построения предложений 
с целью придания речи образности, выразительности, всегда являлся объектом ин-
тереса и научных работ языковедов. В современной лингвистике является новым и 
целесообразным исследование синтаксических параллелей в пословицах и поговорках. 
Пословица является малой формой народного поэтического творчества, облачённой в 
краткое, ритмизованное изречение, несущее обобщённую мысль, вывод и иносказание, 
выступает в речи как самостоятельное суждение. В данной статье подробно 
раскрывается, как синтаксический повтор в пословицах увеличивает образность, 
придает им поэтический дух, в результате чего пословицы с легкостью усваиваются 
и надолго остаются в памяти. Это подтверждается приведенными в статье 
многочисленными примерами на полные и неполные синтаксические повторы. В статье 
также проведен подробный анализ положений и подходов лингвистов к проблеме о 
полном и неполном синтаксическом параллелизме. 

Ключевые слова: пословицы, поговорки, синтаксические параллелзмы, полные по-
вторы, неполные повторы. 

Введение. Как известно, роль параллелизмов как средств связи незаменима в тексто-
логии. Синтаксические параллели часто встречаются в пословицах и поговорках, каждая 
из которых связана с определенной ситуацией. Пословицы и поговорки изначально ис-
пользовались в первичном значении, но со временем отошли от него и приняли пере-
носное значение. Они многозначны, поучительны, назидательны и призывают людей к 
правдивости, честности, патриотизму, труду и другим положительным качествам; они 
интересны и разнообразны, выделяются своей точностью, чёткостью, ёмкостью, кон-
кретностью, лаконичностью и ясностью. Переходящие из уст в уста, пословицы и по-
говорки не теряют свою силу и мощь и в настоящее время, являясь ценным источником 
живого общения. Неоспоримо, что это связано с богатством и широкими возможностями 
азербайджанского языка и способностью народа профессионально их применять. 

Очевидно, что, говоря о синтаксическом параллелизме в языкознании, подразумева-
ется, что синтаксические компоненты размещаются в сложном синтаксическом целом в 
одинаковой форме и следуют друг за другом. Синтаксические параллелизмы имеют два 
вида, связанных с текстологической функцией синтаксического способа: полный синтак-
сический параллелизм и неполный синтаксический параллелизм.

Неполные синтаксические параллелизмы. В неполных синтаксических паралле-
лизмах в составе различных предложений наблюдается как относительно разнообразное 
формирование элементов с грамматической точки зрения, так и несоответствие количе-
ства элементов в компонентах. 
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Как было отмечено, при анализе пословиц и поговорок как синтаксического целого, 
несоответствие друг другу составных единиц компонентов, основанных на синтакси-
ческом параллелизме, необходимо оценивать как неполную синтаксическую параллель. 
Такое несоответствие определяется неучастием определенных единиц, незначимых 
по структуре того или иного компонента. Например, Biz qane olduq qaza, qaz da özün 
qoydu naza (На кого была надежда, того-то и разорвало) (8, стр.132); Bildiyindən danış, 
bilmədiyin səni güdaza verər (Кто, не подумав, говорит, тот вечно вздор творит) (8, 
стр.116)

В первом примере слово qaz (гусь) выступает как дополнение в первом компоненте, 
во втором компоненте же выступает как подлежащее. Во втором примере количество 
слов в компонентах не соответствует друг другу. 

Полные синтаксические параллелизмы. Полный синтаксический параллелизм 
образуется путем обязательного одинакового структурного следования подлежащего, 
сказуемого, обстоятельства, определения и дополнения или же больших синтаксических 
единиц – предложений. Например, Bıçaq yarası sağalar, söz yarası sağalmaz (От палки не 
так больно, как от слова) (8, стр.115); Kabab qanlı, igid canlı (Рыбу перевари, говядину не 
довари) (8, стр.335); Qabaqda gedirəm, deyirlər - bicdir , dala qalıram, deyirlər – gicdir (Иди 
скоро – нагонишь горе, иди тихо – набредешь на лихо) (8, стр.356).

Как известно, текст образуется в результате системной связи предложений друг с 
другом. Являясь звеном в этой системе, полное повторение предложений в тексте по-
могает раскрыть смысл текста как структурного компонента (5, стр.101). Следует отме-
тить, что при анализе пословиц, состоящих из двух и более предложений, как сложного 
синтаксического целого, в составе компонентов встречаются идентично повторяющиеся 
единицы. 

Иногда в пословицах даже структура целого предложения может проявляться в по-
вторяющейся функции. В таком случае в составе текста предложение в какой-то степени 
теряет свою самостоятельность и снижается его структурная значимость. Тогда оно вы-
ступает не как самостоятельное целое, а как компонент или часть значения большего 
сложного целого. Cледует отметить, что именно повтор предложений в узловых точках 
пословиц является более эффективным и считается более целесообразным вместо слово-
сочетаний или отдельных слов при связи компонентов данных узловых точек. Например, 
Adam var – rəhmət aparar, adam var – lənət (Что запасешь, то и с собой понесешь (на тот 
свет)) (8, стр.28); Söz var – gələr-keçər, söz var – dələr-keçər (Слово не обух – а от него 
люди гибнут) (8, стр.494).

Как видим из примеров, анафорические повторы и структурно-семантические по-
вторяющиеся комплексы “adam var”, “söz var” соответствуют предложению с формаль-
ной точки зрения. В то же время, семантико-структурные границы очерчиваются общим 
значением целого предложения и эмоциональным направлением таким образом, что эти 
комплексы больше не воспринимаются как отдельное предложение. Повторяющийся 
компонент входит в структуру предложения так, что наряду с повышением эмоциональ-
ности он выступает и как основное текстологическое средство. Анализе данного типа 
пословиц показал, что в роли сказуемого можно сказать всегда выступает глагол “var”, 
выполняющий функцию повтора.
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Совокупное изучение структуры и семантики языковой единицы соотнесено с диа-
лектической связью формы и содержания. Не только в пословицах и поговорках, но и в 
сложном синтаксическом целом основная причина возникновения и использования син-
таксических параллелизмов, это семантическая связь наряду с совместным использова-
нием одинаковых структур. Именно по этой причине И.М.Астафьева называет паралле-
лизмы «частью речи, состоящей из параллельных конструкций, связанных между собой 
семантической связью» (14, стр.108). 

Экономия времени в общении, а также отхождение от повторов в художественной 
речи способствует сжатию речи. В разговоре некоторые компоненты предложения опу-
скаются. Подобные сокращения в языкознании называются эллипсисы. По мнению язы-
коведов, предложения эллиптической структуры относятся не к неполным синтаксиче-
ским параллелям, а к неполным синтаксическим параллелизмам. Это обуславливается 
тем, что подобные предложения по содержанию не отличаются от неэллиптических 
предложений, и по этой причине содержание эллиптических предложений не должно 
считаться неполным. Adamı sözündən tutarlar, heyvanı buynuzundan (Быка берут за рога, а 
человека ловят на слове) (8, стр.30); Elçi çox olar, qismət bir (Сватались к девушке трид-
цать с одним, а быть ей за одним) (8, стр.218). 

Считается более целесообразным относить эти повторы к полным синтаксическим 
параллелям по причине полного восстановления во второй части слов tutarlar, olar, опу-
щенных в первом компоненте двухкомпонентных примеров. Эти слова восстанавлива-
ются полностью и без всяких грамматических изменений.

Неполнота в какой-либо части пословиц и поговорок выявляется различными 
средствами. Об эллипсисе можно говорить лишь в том случае, если возможно выявить 
неполноту посредством структуры предложения, анализируемого как сложное 
синтаксическое целое. Другими словами, информация о связи неполноты со структурой 
и значением должна быть в самом предложении. Как было указано, в сложном 
синтаксическом целом все члены предложения могут быть подвержены эллипсису. 
Также и в пословицах и поговорках эллипсису подвергаются как главные, так и 
второстепенные члены предложения. Например, İnsan səy və qeyrəti ilə tanınar, bəzəyi ilə 
tanınmaz (Человека красит голова, а не шапка) (8, стр.315); Balıq başından iylənər, camış 
ayağından (Рыба начинает портиться с головы) (8, стр.100); Qulaqda sırğa asılar, söz 
qalar (Я тебе говорю на глум, а ты бери на ум) (8, стр.401).

Как видим из примеров, в первом из них опущено подлежащее (insan), во втором – 
сказуемое (iylənər), в последнем - обстоятельство (qulaqda) 

Эллипсисы являются средством избегания ненужных повторов. Для заполнения воз-
никшей пустоты необходимо, чтобы эллипсис был дополняющим и ясным. Образование 
от некоторых членов предложения является важным условием для создания структурно 
правильных выражений, отражающих чувства и мысли. Главные члены предложения в 
данном случае это подлежащее и сказуемое. Очевидно, что наравне с главными членами 
предложения, важную роль в образовании предложений имеют и дополнение с обстоя-
тельством. Для переходности глагола используется дополнение, а для обозначения, на-
пример места и времени используется обстоятельство. Однако их употребление в пред-
ложении не всегда обязательно. 
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В.Г.Адмони отмечает, что эллиптические предложения без одного из основных чле-
нов предложения или без составного элемента этих основных членов чаще встречаются 
в диалогах (12, стр.108). Исходя из этого следует отметить, что для более точного и яс-
ного понимания наставлений и назиданий в пословицах и поговорках, данный метод ис-
пользуется достаточно часто. Например, Arvadı əri saxlar, pendiri dəri (У умного мужа и 
глупая жена досужа) (8, стр.74); Oğul günahsız olmaz, ata mərhəmətsiz (Сын не без греха, 
отец не без милосердия) (8, стр.442). 

Для общения очень важно полное и четкое понимание смысла предложения, так как 
это, прежде всего, создает условия для устранения неясности в понимании предложе-
ния, предотвращает многозначность, сохраняет информацию, сокращенную адресатом, 
служит для восстановления отдельных, разбитых предложений и, таким образом, об-
разует сложное синтаксическое целое. Например, Böyüyün böyük dərdi var, kiçiyin - kiçik 
(Маленькие детки – маленькие бедки, а вырастут велики – большие будут) (8, стр.138); 
Bağa bağban lazımdır, qoyuna – çoban (Без пастуха – не стадо, без садовника нет сада) 
(8, стр.97). Oğru qalana yanar, mal sahibi gedənə (Хозяин жалеет о похищенном, а вор об 
остатке) (8, стр.446).

Вторые компоненты примеров невозможно понять в случае их отдельного употре-
бления. Но если их использовать как единое целое, доносимая мысль становится полно-
стью ясной. В отличие от слов и словосочетаний пословицы выражают законченную 
мысль и владеют частотностью использования, очевидны синтаксические связи между 
их компонентами, носящими синтаксическую функцию. Несмотря на это, языковеды 
по словарному составу и грамматической связи включают их в число фразеологизмов, 
основанных на прямом значении составных слов и являющихся ясными и образными 
единицами.

Иногда встречаются такие пословицы, в которых в первой части употребляется 
обобщающее предложение, а в других частях дается пояснение этого предложения. 
Г.Казымов оценивает это следующим образом: «В текстах, основанных на параллельных 
связях, вначале дается обобщающее предложение, потом идея субъекта данного пред-
ложения комментируется в параллельных предложениях с различных точек зрения, а об-
щая мысль распределяется на предложения, выражающие конкретное значение (9, 204). 
Например, Dedilər: “Əzrayıl uşaq paylayır”. Dedi: “Özününki özünün olsun, mənimkinə 
dəyməsin” (4, стр.82). ((б.п.) Они сказали: «Азраил раздает детей». Он ответил: «Пусть 
останется при своем дитяти, а моего не трогает»); Dil ki var, ətdəndir: hara döndərsən, 
dönər (Язык без костей, что хочет, то лопочет) (8, стр.188).

В первом компоненте первого примера дается информация о том, что ангел смер-
ти раздает детей. В следующем компоненте слово uşaq (дитя) прячется под словами 
özününki (свой) и mənimki (мой). Как видим из трехкомпонентного второго примера, в 
первом компоненте было дано слово dil (язык), в следующих компонентах это слово уже 
не повторяется, однако на основе первого компонента мы уже знаем, что под выраже-
ниями ətdən olanın (сделанный из мяса) и hara döndərsən dönə bilənin (повернется, куда 
захочешь) подразумевается слово dil (язык). То есть, было бы неясно, о чем идет речь в 
последующих частях, если бы в первой части не было дано обобщающего предложения.

И.Ф.Вардуль думает, что несмотря на то, что языковая единица, подверженная эллип-
сису, не используется, ее содержание выражается посредством супрессии. Известный 
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ученый также указывает, что речь может идти об эллиптическом предложении в том слу-
чае, если в предложении есть как минимум один эллипсис, и его можно восстановить 
при помощи других членов предложения. Подверженный эллипсису член предложения 
конкретизирует содержание в зависимости от контекста и ситуации. В эллиптическом 
предложении восстановление синтаксемы дает эквивалентные результаты. В противном 
случае, это не считается эллиптическим предложением (13, стр.300). Отсюда вытекает, 
что подверженный эллипсису компонент теряет свою количественную значимость. На-
пример, Dəli dəlidən xoşlanar, molla – halvadan (Рад дурак, что дурня нашел) (8, стр.171); 
Su daşı quma döndərər, arvad kişini – muma (Жена мужа не бьет, а под свой нрав ведет) 
(8, стр.496); Su axar, çuxurunu tapar (Водиться с палачами – не торговать калачами) (8, 
стр.496)

Т.Шопен полагает, что существует два вида эллипсиса: аналипсис (передний эллип-
сис) и каталипсис (задний эллипсис) (11, стр.70). Как мы знаем, в структурировании 
текста полностью выраженный компонент в большинстве случаев находит отражение 
в начале предложения. Однако существует немало пословиц и поговорок, в которых эл-
липсису подверглись компоненты в конце синтаксического целого. Например, Həyasızda 
insaf olmaz, insafsızda – həya (В ком нет стыда – в том нет и совести) (8, стр.295); 
Qorxan gündə yüz yol ölər, qəhrəman bir yol (Трус умирает тысячу раз, а герой – только 
однажды) (8, стр.396); Güvə paltarı yeyər, dərd-qəm insanı (Моль одежду тлит, а печаль 
– сердце) (8, стр.276); Adamın gözü, yerin qulağı var (Слухами земля полнится) (8, стр.31); 
Gül tikansız, səfa cəfasız olmaz (Нет розы без шипов, а пчелки без жальца) (8, стр.273); 
Kasıbın nəfsi təmiz, yuxusu şirin olar (Денег нет, так подушка под головой не вертится 
(8, стр.338). В первых трех пословицах эллипсису подверглись сказуемые второй части, 
а в следующих трех пословицах – сказуемые первой части. То есть, эллиптические пред-
ложения, в которых вторая часть восстановилась посредством первой части, относятся к 
аналипсису, в противном случае к каталипсису. 

К.Хабибова отмечает, что неучастие какого-либо члена в предложении или подвер-
жение его эллипсису является с первого взгляда причиной схожести с другим типом 
предложения. Однако между этими предложениями существуют определенные разли-
чия. Как известно, номинальные и безличные предложения по структуре схожи с эллип-
тическими. Однако, в отличие от номинальных, безличных и неполных предложений, 
образованных словами bəli, xeyr и другими, в эллиптических предложениях, возможно, 
восстановить пропущенные члены на основе текста, ситуации и содержания. Сравним: 
Dili bal, işi bəla (Сладко бает, а дела не знает) (8, стр.190); Dil yarası, il yarası (Жало 
остро, а язык острей того) (8, стр.189); Qışın qarı, yayın barı (Снег глубок – хлеб хорош) 
(8, стр.382); Divarı nəm yıxar, insanı qəm (Ржа железо ест (крушит), а печаль – сердце) 
(8, стр.176); At yüyənsiz olmaz, bağ baxımsız (Ни конь без узды, ни богатство без ума) (8, 
стр.80); Deyirəm dilim yanır, demirəm - ürəyim (Говорить – беда, а молчать – другая) (8, 
стр.170). Первые три примера, состоящие из равноправных слов, возможно, структурно 
отнести к номинальным предложениям, в других же примерах сказуемые с легкостью 
восстанавливаются во втором компоненте.   

В некоторых случаях параллельные компоненты возникают путем повтора двух и 
более членов предложения. Элемент, данный в одном компоненте, выступает как обоб-
щающий член. Как известно, пословицы отличаются своей лаконичностью. Образуясь с 
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помощью нескольких слов, они имеют глубокий смысл. Именно по этой причине в по-
словицах возможно сокращение двух и более членов предложения. Например, Dünyada 
bir pislik qalar, bir yaxşılıq (Добро наживай, а худо избывай) (8, стр.209) (обстоятельство, 
сказуемое); Dini dinara satan molla dindən də olar, dinardan da (Божье забудешь и своего 
не получишь) (8, стр.192) (определение, подлежащее, сказуемое).

Как мы видим из примеров, эллиптические повторы как важное текстологическое 
средство связывают компоненты текста между собой, и, обеспечивая целостность и связ-
ность, гарантируют ясность и выраженность речи.

К.Б.Гаджиева отмечает: «Употребление эллиптических высказываний основывает-
ся на первоначальных условиях автора: адресат владеет знаниями, полученными из си-
туации общения или из контекста, и может делать выводы на их основании. Это дает 
возможность не выражать лишнюю часть информации, а высказать ее в эллиптической 
форме (3, стр.134).

Встречаются и пословицы, в которых сокращаются аффиксы сказуемого: Danışmaq 
gümüş, danışmamaq qızıldır (Слово – серебро, молчание – золото) (8, стр.164); Alim olmaq 
asandır, adam olmaq çətin (Гораздо легче стать ученым, чем добрым человеком) (8, 
стр.55). 

Е.М.Галкина-Федорук пологает, что язык как средство общения и способ развития и 
борьбы, должен быть точным и ясным (15, стр.103-104). Несмотря на то, что пословицы 
и поговорки лаконичны и конкретны, сокращение какого-либо члена предложения не 
затрудняет понимание этих мудрых изречений, не ослабляет их значения, наоборот по-
вышает их экспрессивность и силу влияния. 

Т.Эфендиева отмечает, что полнота смысла в эллиптических предложениях выража-
ется лексико-грамматическими средствами предложения, а восстановленный член пред-
ложения носит вспомогательную функцию в силу ясности значения высказанной мысли 
(6, стр.133). 

Выводы. В неполных повторах количество элементов бывает различным. В эллипти-
ческих предложениях также количество элементов в компонентах может разниться. Так 
как они способны восстанавливаться на основании первичного или последующих ком-
понентов, такие предложения необходимо относить к полным параллелям. В неполных 
параллелях такое восстановление невозможно. 

Как мы видим из вышеизложенного, если в полных синтаксических параллелях речь 
идет о симметрических принципах, то в неполных параллелях наблюдается асимметрия. 
Очевидно, что асимметрия присутствует и в эллиптических повторах, однако, в непол-
ных синтаксических параллелях это явление более выражено. 

Анализ синтаксических параллелей выявил, что в пословицах и поговорках, состоя-
щих из двух и более компонентов, полные повторы более фреквентивны и преобладают 
над неполными повторами. 
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СИНТАКСИЧНІ ПАРАЛЛЕЛИЗМИ ЯК ТЕКСТОЛОГІЧНІ КОШТИ В 
ПРИСЛІВ’ЯХ І ПРИКАЗКАХ

Синтаксичний паралелізм як один з видів особливого побудови речень з метою на-
дання мови образності, виразності, завжди був об’єктом інтересу і наукових робіт 
мовознавців. У сучасній лінгвістиці є новим і доцільним дослідження синтаксичних 
паралелей в прислів’ях і приказках. Прислів’я є малою формою народної поетичної 
творчості, одягнений в короткий, ритмизованного вислів, що несе узагальнену думку, 
висновок і іносказання, виступає в мові як самостійне судження. У цій статті докладно 
розкривається, як синтаксичний повтор в прислів’ях збільшує образність, надає їм пое-
тичний дух, в результаті чого прислів’я з легкістю засвоюються і надовго залишаються 
в пам’яті. Це підтверджується наведеними в статті численними прикладами на повні і 
неповні синтаксичні повтори. У статті також проведено детальний аналіз положень і 
підходів лінгвістів до проблеми про повне і неповне синтаксичному паралелізм.

Ключові слова: прислів’я, приказки, синтаксичні параллелзми, повні повтори, 
неповні повтори.

Alizad Gunel Infi l qizi
SYNTACTIC PARALLELS AS A TEXT-CREATIVE METHOD 

IN THE PROVERBS AND SAYINGS
Syntactic parallels are the one of the method that create the text and give special fi gura-

tiveness and expressiveness to the speech and always are in the interests of the linguists. The 
analysis of the syntactic parallels in the proverbs and sayings is new and expedient work in the 
modern linguistics. The proverbs are laconic forms of the national activities. There is general 
idea, reason and metaphor in these wise sayings, they are free judgements in the speech. In the 
article is given comprehensive information about syntactical parallels and there said that they 
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raise the fi gurativeness in the proverbs and sayings, give them poetical spirit, and at the result 
the proverbs are learnt easily and kept in the memories for a long time. These are proved with 
lots of examples about complete and incomplete repetitions. In the article, also is given the 
positions and approaches of the linguists about this theme. 

Key words: proverbs, sayings, syntactic parallels, complete repetitions, incomplete repeti-
tions.

УДК 378:373.3]:811.161.2’35
Вітюк В.В., к.п.н.,
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, Україна

ЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ 
В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

У статті описано класифікацію принципів української графіки, орфографії та пунк-
туації, наголошено на доцільності врахування принципів українського правопису в процесі 
формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи, ви-
значено основні шляхи засвоєння студентами фонетичних, морфологічних, традиційних, 
диференційних написань, зазначено, що майбутні вчителі початкової школи повинні мати 
навички правильного, каліграфічного письма. З огляду на це автор наукової розвідки ствер-
джує, що навчання правопису в сучасному педагогічному виші потрібно здійснювати у 
системному взаємозв’язку та взаємодії принципів графіки, орфографії та пунктуації 
української мови.

Ключові слова: правопис, графіка, орфографія, пунктуація, комунікативна компе-
тентність.

Постановка проблеми в загальному вигляді. Нині в умовах модернізації почат-
кової освіти постає необхідність переосмислити нагромаджену практику професійної 
підготовки педагогів для забезпечення вимог Нової української школи та інтеграції на-
ціональної освіти в європейський і світовий освітній простори. Впродовж останніх деся-
тиліть на сторінках періодичних фахових часописів, наукових педагогічних видань та у 
змісті нормативних документів, що регламентують розвиток вищої освіти, порушуються 
питання компетентнісно зорієнтованого підходу до навчання української мови. У про-
цесі формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи 
необхідно приділяти належну увагу формуванню в студентів стійких правописних нави-
чок, які є невід’ємним елементом писемного мовлення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні дослідники приділяють зна-
чну увагу опрацювання орфографічного матеріалу на фонетико-орфоепічній основі 
(Л. Симоненкова, М. Вашуленко, О. Караман); розробленню системи вправ залежно від 
лінгвістичної природи написань в умовах близькоспоріднених мов (О. Хорошковська); 
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упровадженню технології формування у школярів орфографічних навичок у зв’язку з різ-
ними структурними рівнями української мови в умовах інтерференційного мовленнєвого 
середовища (І. Хом’як); навчанню української орфографії у зв’язку з вивченням будови 
слова і словотвору в школах із російською мовою навчання (С. Яворська, О. Коломійченко 
та ін.).

Мета статті – описати класифікацію принципів українського правопису, проаналізу-
вати їх значення у процесі формування комунікативної компетентності майбутніх учителів 
початкової школи. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Правопис кожної мови, в тому числі і 
української, складається із трьох підсистем: графіки, орфографії та пунктуації.

У сучасній українській графіці діють два основні принципи: фонематичний і складовий. 
Суть фонематичного принципу полягає в тому, що літера позначає фонему. У більшості ви-
падків літери українського алфавіту позначають по одній фонемі, які в мовленні реалізують-
ся відповідним звуком, наприклад: книга – [кни’га]. Тобто на позначення голосних фонем 
(звуків) уживаються літери а, о, у, и, і, е, на позначення приголосних фонем (звуків) – літери 
б, в, г, ґ, д, ж, з, й, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш. 

В українській мові графічною одиницею читання й письма є склад. Сполучення літер 
на позначення голосного і приголосного звука становить неподільний елемент, обидві час-
тини якого взаємозумовлені: вони читаються і пишуться з урахуванням сусідніх літер. Від-
так, складовий принцип графіки полягає в тому, що за мінімальну одиницю позначення 
фонем на письмі обирається склад. У межах складу встановлюється фонемна відповідність 
з урахуванням її безпосереднього оточення, наприклад: я-ли-на – [jа-ли-на]. Це пов’язано 
з передачею на письмі твердих і м’яких приголосних фонем (звуків), для яких немає окре-
мих літер. У деяких алфавітних системах (наприклад, сербській) є спеціальні літери на 
позначення м’яких приголосних. Оскільки в українській графіці для окремого буквеного 
позначення м’яких приголосних довелося б ввести ще більше десятка літер, то складовий 
принцип української графіки побудовано раціонально і для позначення м’яких приголосних 
використовують літеру ь (день), літери я, ю, є (яблуня) та літеру і (стіл) [10, с. 125; 20, с. 
42˗43].

Орфографія кожної мови ґрунтується на певних принципах, які залежать від граматич-
ної та фонетичної структури мови та відображають історичні умови розвитку і формування 
її правописної системи. Основу сучасної української орфографії становлять чотири прин-
ципи: фонетичний, морфологічний, історичний (традиційний) і смисловий диференційний 
(диференційний, ідеографічний). 

Аналіз наукових джерел засвідчив, що мовознавці та лінгводидакти по-різному підхо-
дять до визначення принципів української орфографії:

1) О. Біляєв, М. Івченко, Г. Козачук, М. Пилинський, М. Плющ, В. Русанівський, Н. 
Шкуратяна зазначають, що в основу орфографії сучасної української мови покладено чоти-
ри принципи: фонетичний, морфологічний, історичний, або традиційний, смисловий, або 
диференційний [6, с. 170˗171; 18, с. 132; 11, с. 28˗29];

2) Є. Дмитровський, В. Масальський, Н. Тоцька С. Чавдаров визначають три принци-
пи навчання орфографії: фонетичний, морфологічний та історичний [7, с. 174˗177; 13, с. 
230˗237; 21, с. 159];
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3) М. Бардаш, І. Білодід, А. Грищенко, Л. Мацько, В. Мельничайко, І. Хом’як вважають, 
що в основі українського правопису лежать фонетичний та морфологічний принципи в ра-
ціональному їх поєднанні, не заперечуючи й інших принципів [18, с. 413; 19, с. 89];

4) Л. Шевченко поділяє принципи правопису на основні (фонетичний, морфологічний 
і традиційний) та неосновні (диференційні написання, лексико-синтаксичні, словотвірно-
граматичні, семантичні), окремо виділяє принцип написання іншомовних слів, для передачі 
яких використовуються два способи: транскрипція і транслітерація; три принципи – фоне-
тичний, морфологічний і традиційний – лежать в основі правил, пов’язаних із передачею 
літерами звукового (фонемного) складу слів. Написання разом, окремо і через дефіс ґрунту-
ється на лексико-синтаксичному, словотвірно-граматичному і традиційному принципах, а 
вживання великої чи малої літери – на морфологічному, диференційному [22, с. 22];

5) М. Жовтобрюх, М. Плющ, Н. Грипас, О. Блик, Д. Данильчук висловились за 
фонематичність українського правопису. Положення фонематичного принципу українського 
письма О. Блик формулює так: а) в українській мові існують позиційні чергування, що виз-
начаються фонетичною позицією; б) звуки, які чергуються позиційно, представляють одну 
фонему; в) букви українського письма означають не звуки, а ряди звуків, що чергуються 
позиційно, як цілісності, тобто позначають не звуки, а фонеми [2, с. 88]. На користь цього 
твердження свідчить думка М. Жовтобрюха про те, що «українська орфографія ґрунтується 
на фонематичній основі, яка реалізується, головним чином, за допомогою застосування фо-
нетичного принципу… Саме це і забезпечує в багатьох випадках пряму відповідність між 
написанням і літературною вимовою» [8, с. 75]. М. Плющ вважає український правопис 
фонематичним тому, що він «забезпечує єдність «фонема – адекватна їй літера (буква)» 
[16, с. 105]. Н. Грипас зазначає, що «фонематичний принцип онтологічно є першим і 
найважливішим, оскільки забезпечує передачу на письмі не тільки інваріанта фонеми, а 
й тих виявів, які є наслідком історичних чергувань...» [19, с. 105]. 

Питання фонематичного принципу відображено і в методичній літературі. М. Вашу-
ленко вважає, що «українське письмо в своїй основі є фонематичним» [4, с. 37]. «Засвоєння 
української орфографії, – пише М. Пентилюк, – базується перш за все на фонематичному 
принципі» [15, с. 90]. Однак варто зазначити, що в окремих випадках фонематичний і 
фонетичний принципи можуть не збігатися, бо за фонематичним написанням одна і та 
сама фонема передається інколи різними літерами (пор. фонема /з/ – зрізати, здолати, 
спинити, схитнути).

Викладені вище положення дозволяють нам висловити власну позицію. Проаналізував-
ши праці провідних учених, ми дійшли висновку, що нині сучасні літературні мови світу 
не використовують правопис, який оснований виключно на одному з названих принципів. 
Здебільшого національні правописи ґрунтуються на поєднанні фонетичного, морфологіч-
ного та традиційного принципів у певному їх співвідношенні та за наявності змісторозріз-
нювальних засобів орфографії. Орфографія української мови базується на фонетичному, 
морфологічному, історичному (традиційному) і семантичному (смисловому, ідеографіч-
ному) принципах. Провідними в українській орфографії є фонетичний та морфологічний 
принципи.

 Фонетичний принцип полягає в тому, що слова відображаються на письмі так, як вони 
вимовляються в літературній мові, тобто букви в словах, написаних за цим принципом, 
мають таке ж звукове значення, яке закріплене за ними в алфавіті. Фонетичні написання є 



558

найпростішими, бо вони вимагають тільки уважно слухати вимову слова, чітко розрізняти в 
них усі звуки, щоб послідовно та точно відтворити всі почуті звуки на письмі, правильність 
якого (письма) залежить від рівня розвитку фонематичного слуху студентів. Студенти 
педагогічного вишу повинні знати всі правописні випадки, які регулюються фонетичним 
принципом української орфографії, щоб правильно визначати відповідні методичні при-
йоми та методи навчання. 

Варто відзначити, що у формуванні українського правопису дорадянського пері-
оду віддавалася перевага фонетичному принципу орфографії, однак С. Х. Чавдаров і 
В. І. Масальський у навчальному підручнику «Методика викладання української мови в 
початковій школі» (1962 р.) стверджували, що близько половини слів української мови 
пишуться за фонетичним принципом, проте що для методики навчання орфографії не 
менше значення має морфологічний принцип, оскільки «основна маса правил спираєть-
ся на закони граматики і перш за все – на морфологію, на склад слова, на його будову 
і зміни» [13, с. 230]. У рекомендаціях щодо уточнення окремих пунктів «Українського 
правопису» автори монографії «Складні питання сучасного українського правопису» 
звертають увагу на те, що орфографічні норми мають бути зорієнтовані також на слово-
твірну й морфемну будову слів [21].

Важливе місце в українській орфографії посідає морфологічний принцип. «Завдя-
ки морфологічному принципу, – зауважує Н. І. Тоцька, –закріплюються графічні образи 
слів і морфем, вони легко сприймаються при читанні й тісно співвідносяться з певними 
поняттями без посередництва вимови» [21, с. 70]. У такий спосіб формується так зване 
графічне мовлення, яке полегшує сприймання слів мовцями.

Морфологічний принцип полягає в тому, що написання окремих значущих частин слова 
(морфем) зберігається на письмі, незалежно від позиції у слові і їх звучання. Морфологічні 
написання розрізняються тим, що одні з них відповідають вимові: відмовити, переписа-
ти, а інші розходяться з нею: грається, сміється. Тому морфологічний принцип вимагає 
від студентів довершеного знання правописних правил, морфемної будови слова й правил 
словотворення, вміння виділяти в слові його значущі частини (морфеми), зіставляти їх з 
відповідними частинами у споріднених словах, застосовувати орфографічне правило, щоб 
визначити правильне написання слова. 

В українській мові є низка слів, які пишуться за традицією, тобто так, як вони позна-
чалися раніше, хоч у сучасній мові такий правопис не відповідає ні вимові, ні граматичній 
структурі, а тому вимагає лише запам’ятовування слухового чи зорового образу слова через 
слуховий. Знання з історії мови у студентів недостатні, відтак засвоєння традиційних на-
писань відбувається шляхом запам’ятовування за допомогою зорової та моторної пам’яті. 

В українському правописі наявний диференційний (смисловий, семантичний, ди-
ференційний, ідеографічний, змісторозрізнювальний) принцип орфографії, який вимагає 
графічної передачі слів на основі їх лексичного значення та ролі у реченні, незалежно від 
вимови. 

М. Кочерган вичленовує також ідеографічний, або символічний, принцип, який ще 
називають диференційним написанням, що «опирається на смислові відмінності поді-
бних написань» [12, с. 178]. До нього вчений відносить: 1) написання слів-паронімів 
(дипломат – дипломант); 2) закінчення для різних значень: (листопада – листопаду); 
3) написання прийменників з іменником й омонімічного прислівника: (в гору – вгору); 
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велика й мала літера у власних та загальних назвах: Мороз (прізвище) – мороз (природне 
явище); частки не з самостійними словами: (недруг – не друг); складні слова й словоспо-
лучення: (відвідати палату легкопоранених – у кімнаті лежало кілька легко поранених). 
Однак, притримуючись думки Н. Тоцької, уважаємо, що виокреслені принципи «поро-
джені дією фонетичного, морфологічного й традиційного» [21, с. 161].

Отже, український правопис є неоднорідним за своїм лінгвістичним характером, де 
знайшли вияв фонетичні, морфологічні, диференційні, історичні написання. Нам імпо-
нує думка О. Пономаріва, що «у жодній мові орфографія не базується виключно на одно-
му принципі, можна говорити лише про переважальний принцип, провідний» [20, с. 44], 
яким для української мови, як переконують дослідження, є фонетико-морфологічний.

На нашу думку, врахування принципів орфографії віддзеркалює історію сучасної укра-
їнської літературної мови, її фонетичну та граматичну будову, підвищує лінгвістичний та 
методичний рівень студентів і допомагає правильно добирати ефективні методи і прийоми 
опрацювання орфограм. Так, основними шляхами засвоєння фонетичних написань є, по-
перше, правильна й чітка вимова слова; по-друге, усвідомлення лексичного значення слова 
(за потреби) і фонетичний розбір слова, який дає уявлення про відповідність між звуком і 
буквою; по-третє, добір низки слів із певною орфограмою, наприклад: рученька, ніженька, 
голівонька; лікар, секретар, школяр, кобзар, що сприятиме виробленню у студентів умінь і 
навичок порівнювати, аналізувати, синтезувати, активізувати лексичний запас.

Морфологічний принцип вимагає від студентів знання правописних правил, вміння ви-
діляти в слові його значущі частини (морфеми), зіставляти їх з відповідними частинами у 
споріднених словах, застосовувати орфографічне правило, щоб визначити правильне на-
писання слова. 

За характером і призначенням граматико-орфографічні правила можна поділити 
принаймні на дві категорії: 1) до першої належать ті, що точно й майже беззастережно 
визначають та зумовлюють написання слів без винятків або з невеликими винятками. 
Такими в українській мові є, наприклад, правила написання префіксів роз- і без-, з- (зі-) 
і с-, уживання апострофа, правила про написання слів іншомовного походження, про 
вживання и в кінці дієприслівників тощо; 2) до другої категорії належать такі прави-
ла, які дають лише ключ до розуміння окремих правописних моментів, наштовхують 
на міркування, на аналіз певних орфографічних ситуацій. До них належать, наприклад, 
правила написання не з різними частинами мови, ненаголошених е та и, префіксів пре- і 
при- тощо. Чи означає це, що студент повинен уміти і співставляти, і в той же час зна-
ти правила? Очевидно, так. Тим більше, що це не заважає, а, навпаки, допомагає одне 
одному, даючи змогу контролювати чимало написань двома способами; у багатьох же 
випадках доведеться спиратися тільки на правила (написання префіксів с-, роз- і без-, 
вживання апострофа, знака м’якшення тощо) [23, с. 33-34]. 

Щоб запам’ятати традиційні написання потрібно передусім виділити орфограму в слові 
за допомогою кольору, шрифту, розміру; списки слів, за можливості, об’єднувати у тема-
тичні групи в таблицю, залишати на тривалий час на видному місці; утворювати від них 
спільнокореневі слова; вводити слова з контрольною орфограмою в речення (прислів’я, 
приказки, афоризми); використовувати різножанрові тексти для розвитку зорової та мото-
рної пам’яті студентів; сформувати у майбутніх учителів початкової школи навичку зверта-
тися до орфографічного словника для уточнення чи перевірки традиційних написань.



560

Окрім графіки та орфографії, важливим складником українського правопису є 
пунктуація. Цілком погоджуємось із думкою І. Гальперина про те, що пунктуація повинна 
добре засвоюватися, як і букви алфавіту з їх звуковими значеннями, для того, щоб пись-
мо точно та вичерпно виражало зміст висловлювання [5, с. 6].

Пунктуаційна система кожної мови, й української в тому числі, будується відповідно 
до принципів, які унормовують писемне мовлення. Принципи пунктуації – це загальні 
закономірності розташування розділових знаків, що є першою та необхідною умовою 
пунктуаційного оформлення тексту [1, с. 6]. Українська пунктуація ґрунтується на трьох 
принципах: граматичному, смисловому та інтонаційному. Ці принципи взаємопов’язані, 
тому дискусія про те, що покликані виражати в писемній мові пунктуаційні знаки – ритмо-
мелодику мовлення чи синтаксичну структуру, ̠  на думку А. Загнітка, «не може бути визна-
на коректною, оскільки жоден із цих аспектів не існує окремо, ізолювано» [9, с. 845]. Так, 
часто один розділовий знак відображає, наприклад, граматичне і смислове, граматичне й 
інтонаційне, граматичне, смислове та інтонаційне членування мовлення. Іноді принципи су-
перечать один одному. Найчастіше це стосується граматичного й інтонаційного принципів, 
так, інтонаційне оформлення звертання в середині речення у писемному мовленні завжди 
виокремлюється комами, проте інтонаційно не виділяється. 

Структурний (або граматичний, синтаксичний) принцип є одним із основних для 
української пунктуації і полягає в тому, що розділові знаки є засобом відокремлення чи 
виділення певних граматичних компонентів тексту: крапка, знак питання, знак оклику 
відділяють у тексті одну синтаксичну одиницю від іншої; кома, крапка з комою, двокрапка, 
тире на межі предикативних частин складного речення; розділові знаки, які виступають по-
казниками різноманітних ускладнювачів простого речення (вставні і вставлені слова, сло-
восполучення, речення; звертання; вигуки; однорідні члени речення; відокремлені члени 
речення і т. ін.), тобто розділові знаки виражають синтаксичні зв’язки, розкривають син-
таксичну будову речення. Як слушно вважає А. Загнітко, «структурні розді лові знаки ˗ це 
фундамент усієї пунктуації, поза ними вона втрачає свою цілісність і кодифікованість. 
Водночас вони являють собою той мінімум, користування мовою без якого видається вельми 
проблема тичним. Структурні розділові знаки регламентовані у своєму вжитку, їх викорис-
тання є стійким, максимально співвідносячись із логічним і смисловим членуванням речен-
нєвої структури» [9, с. 846]. 

Провідна роль граматичного принципу української пунктуації визначила особливості 
формулювання пунктуаційних правил у чинному правописі. Окрім того, граматичний 
принцип, на нашу думку, має важливе значення на синтаксичне членування мовлення 
для інтонаційно-правильного читання, що особливо актуально для майбутнього вчителя 
початкової школи. 

Суть смислового принципу пунктуації полягає в тому, що розділові знаки впливають 
на зміст речення, вказуючи на смислове членування і взаємозв’язок думок. «Оскільки за до-
помогою мови одна особа передає свої думки і почуття іншій, то розділові знаки мають 
подвійне значення: 1) сприяють ясності у викладі думок, відокремлюючи одне речення 
від іншого чи одну його частину від іншої; 2) виражають почуття того, хто говорить, і 
його ставлення до слухача» [3, с. 133]. Смисловий принцип найчастіше реалізується ра-
зом із граматичним. Цілком погоджуємось із А. Загнітком у тому, що «домінувальними 
у пунктуації виступають структурні й смислові закономірності внутрішньореченнєвого 
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членування» [9, с. 847]. Загальновідомим прикладом смислової ролі розділових знаків є 
коми у реченнях: Стратити, не можна помилувати і Стратити не можна, помилува-
ти. Відповідно до граматичного принципу пунктуації в цих синтаксичних конструкціях 
обов’язково має бути кома між частинами складного речення. Проте місце цієї коми ви-
значається саме смисловим принципом, оскільки від того, де ми поставимо відповідний 
розділовий знак, залежить зміст висловлювання і доля людини.

Інтонаційний (ритмомелодійний) принцип пунктуації відображає в писемному 
мовленні ритмоінтонаційне оформлення висловлювання, тобто розділові знаки роз-
глядаються як показники ритму та інтонації мовлення. Наприклад, для розмежування 
речень у тексті використовуються крапка, знак питання, знак оклику (за граматичним 
принципом), а вибір одного з цих знаків залежно від інтонаційного оформлення речен-
ня (інтонаційного принципу) та від його значення (смисловий принцип). Інтонаційний 
принцип реалізується у зв’язку з граматичним та смисловим. Інтонаційний зміст розді-
лових знаків є також додатковим, оскільки, з одного боку, графічні засоби мови не мо-
жуть передати всіх ритмомелодійних нюансів усного мовлення, а з другого – інтонація 
зумовлюється смисловим і граматичним членуванням мовленнєвого потоку. Наприклад: 
Необхідно, щоб виховання дітей, любов і повага до дітей, вимоги до них і дружба з ними, 
— щоб усе це було самою суттю вашого духовного життя, мій друже (В. Сухомлинсь-
кий).

Висновки. Отже, сучасна українська графіка ґрунтується на двох основних принципах: 
фонематичному і складовому. В основу орфографії сучасної української мови покладено 
чотири принципи: фонетичний, морфологічний, історичний (традиційний) і диференційний 
(смисловий, ідеографічний). Українська пунктуація, як графічний засіб членування писем-
ного тексту, допомагає тому, хто пише, передати не лише думки, але й емоції завдяки склад-
ній взаємодії трьох принципів: граматичному (структурному, синтаксичному), смисловому, 
інтонаційному (ритмомелодійному). Ці принципи здебільшого взаємодіють одночасно, 
що свідчить про гнучкість сучасної української пунктуації та можливість передавати 
найтонші відтінки змісту висловлювання, його структурно-граматичне різноманіття.

Оскільки нині важливо сформувати у майбутніх учителів початкової школи навички 
правильного, чіткого, швидкого, каліграфічного, охайного письма, одночасно виправляючи 
тією чи іншою мірою деформований усталений почерк студентів, то навчання правопису в 
сучасному виші неможливе без опори на системний взаємозв’язок і взаємодію принци-
пів графіки, орфографії та пунктуації. Так, знання принципів графіки, особливостей ка-
ліграфічного письма допоможуть запобігти помилкам під час написання буквених елемен-
тів, літер, слів, речень. Чітке застосування принципів орфографії забезпечить правильний 
правопис слів. Зокрема, під час написання слів за фонетичним принципом потрібно керува-
тись правилом: «пиши, як чуєш»; у процесі написання слів за морфологічним принципом 
студент спочатку сприймає, усвідомлює почуте слово, пригадує правило, а потім передає 
його на письмі; щоб правильно написати слово за диференційним принципом, студентові 
необхідно передусім усвідомити значення слова у контексті, а потім передати його на пись-
мі; під час засвоєння традиційних написань доречно вдаватися до роботи з орфографічним 
словником. 

Пунктуаційна грамотність студентів формується на основі знання пунктуаційних 
правил, смислового та інтонаційного аналізу речень. Звідси передумовою успіху у 
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навчанні пунктуації є постійна увага до її призначення та функцій розділових знаків. 
Найважливішим призначенням методики вивчення пунктуації є розуміння студентами 
комунікативної ролі розділових знаків, що є актуальною проблемою у сучасній лінгво-
дидактиці. 
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Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки, Луцк

ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ УКРАИНСКОГО ПРАВОПИСАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
В статье описано классификацию принципов украинской графики, орфографии и 

пунктуации, отмечается целесообразность учета принципов украинского правописа-
ния в процессе формирования коммуникативной компетентности будущих учителей 
начальной школы, определены основные пути усвоения студентами фонетических, 
морфологических, традиционных, дифференциальных написаний, указано, что будущие 
учителя начальной школы должны иметь навыки правильного, каллиграфического пись-
ма. Учитывая это автор научной разведки утверждает, что обучение орфографии в 
современном педагогическом вузе нужно осуществлять в системной взаимосвязи и взаи-
модействии принципов графики, орфографии и пунктуации украинского языка.

Ключевые слова: правописание, графика, орфография, пунктуация, коммуникатив-
ная компетентность.
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THE IMPORTANCE OF THE PRINCIPLES OF UKRAINIAN SPELLING IN 
THE PROCESS OF FORMING THE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF 

FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS
The article describes the classifi cation of the principles of Ukrainian graphics, spelling 

and punctuation, notes the appropriateness of taking into account the principles of Ukrainian 
spelling in the process of forming the communicative competence of future primary school 
teachers, identifi es the main ways for students to learn phonetic, morphological, traditional, 
diff erential spelling, and indicates that future primary school teachers should have the skills 
of correct, calligraphic writing. In view of this, the author of scientifi c intelligence claims 
that spelling training in a modern pedagogical university should be carried out in a systematic 
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relationship and interaction of the principles of graphics, orthography and punctuation of the 
Ukrainian language. The purpose of the article is to describe the classifi cation of the principles 
of Ukrainian spelling, to analyze their signifi cance in the process of forming the communicative 
competence of future primary school teachers. Research Methods. Theoretical and empirical 
research methods were used to solve the tasks in the process. Result. Knowing the principles of 
graphics, the features of calligraphic writing will help future elementary school teachers prevent 
mistakes in writing letter elements, letters, words, sentences. A clear application of the principles 
of orthography will ensure the correct spelling of words. In particular, when writing words 
according to the phonetic principle, one must be guided by the rule: “write as you hear”; in the 
process of writing words with a morphological principle, the student fi rst perceives, is aware of 
the word he has heard, remembers the rule, and then transfers it in writing; to correctly spell a 
word on a diff erential basis, a student must fi rst recognize the meaning of the word in context, 
and then convey it in writing; while mastering traditional spellings, it is appropriate to resort 
to working with a spelling dictionary. Punctuation literacy of students is formed on the basis of 
knowledge of punctuation rules, semantic and intonation analysis of sentences.

Key words: spelling, graphics, orthography, punctuation, communicative competence.
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Гадирова Лейла, докторант 
Бакинский славянский университет, Азербайджан

МУЖСКИЕ ОБРАЗЫ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ ПОСТСОВЕТСКОГО 
АЗЕРБАЙДЖАНА

В статье рассматриваются мужские типажи в исторической прозе Азербайджа-
на периода независимости. Показывается, что обращение писателя к историческим 
личностным образам постоянно обновляется. В постсоветской прозе Азербайджана 
мы видим создание мужских типажей, выражающих историческое мышление. Эти ти-
пажи возвращают образы, глубоко укоренившиеся в памяти людей. В произведениях Ч. 
Гусейнова, С. Рустамханлы, М. Чеменли, Н. Абдуррахманлы, Ельчина Гусейнбейли и др. 
выражается новый взгляд на историю. Этот взгляд, в лучшем случае, проявляет себя 
в создании новых типажей. Именно благодаря этим произведениям, мы сталкиваемся 
с новыми образами Джавад хана, Н. Нариманова, М. А. Расулзаде, Орудж бека Байа-
та. На прошлые исторические  события и образы смотрим глазами постмодернистов. 
Создание исторического концепта и новых типажей в произведениях К. Абдуллы, Г. 
Херисчи, Парвиза, И. Фехми, Шерифа Агаяра и др. происходят с требованиями пост-
модернистской эстетики. Созданные эти образы отличаются от мужских типажей 
советского периода многими аспектами.

Ключевые слова: постсовет, проза, исторический, писатель, мужские образы, от-
ношение.
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Историческое событие и взгляд на личности - одна из главных тем художественной 
прозы. Известные писатели мировой литературы Вальтер Скотт, Александр Дюма, Лев 
Толстой, Джеймс Олдридж, Ян Василий, Мухтар Ауезов и др., описывая исторические 
мужские типажи, пытались сохранять картину, дух времени.Теоретики, часто оценивая 
историческое художественное произведение или образы, обращали внимание именно на 
этот фактор, то есть на то, насколько писатель при создании какого - то образа соблюдал 
историческую правду, принципы исторического романа жанра. Однако и это известно, 
что одной из главных причин обращения любого писателя к исторической теме или исто-
рическому образу является понимание современных жизненных событий. По мнению 
польского писателя Тадуеша Голия, история привлекает его внимание потому, что он 
может глубоко раскрыть смысл современных событий: “К прошлому я обращаюсь для 
того, чтобы лучше понять его и определить свое место в жизни” (1, 247-248).

Обращение писателя к историческим личностным образам постоянно обновляется; 
то есть у всех периодов бывают собственное отношение к истории. В этом смысле, от-
ношение каждого периода, писателя к исторической личности служит раскрытию фи-
лософии этого периода. Если Л. Толстой в произведении “Война и Мир” рассматривал 
образ Наполеона по - своему, то современный писатель может взглянуть на эту истори-
ческую личность с другого аспекта. В этом смысле в постсоветской азербайджанской 
прозе увеличилось количество обращений к историческим мужским образам. Это, пре-
жде всего, исходит из того, что в советский период писателям не разрешалось описывать 
нашу историю так, как было. Другой причиной являлось ограничение идеологических 
склонностей периода к некоторым историческим темам, особенно, запрет на создание 
образов наших национальных исторических личностей. В период независимости барьер 
был снят и писатели получили возможность в свободной форме описывать исторические 
события и личности. Литературовед Я. Ахундлу пишет про это ограничение существу-
ющей идеологии на историческое обращение: “Господствующая 70 лет неправильная 
советская идеология, ненаучная социалистическая “теория” нанесли серьезный удар на 
все сферы культуры и литературы, особенно, на тюркские народы. В советский период 
история, научная культура и литература нашего народа были изолированы от священной 
исламской идеологии и турецкой национальной своеобразности. Эта идеология была 
средством служения колониальной политике” (2, 315).

На новом этапе азербайджанские писатели вновь отдавали предпочтение созданию 
событий и образов как прошлой, так и ближайшей истории. Интересно, что большин-
ство созданных образов как советского, так и независимого периода были мужскими 
типажами. В советское время снова обращаются к образам таких исторических лично-
стей как Низами (“М. С. Ордубади “Меч и перо”, А. Зохраббеков “Страна огней”), Ва-
гиф (Ю. В. Чеменземенли “Между двух огней”), Нишат Ширвани, Сабир, Аббас Саххат 
(А. Джафарзаде трилогия “Ширван”), Ш. И. Хатаи (Ф. Керимзаде “Худаферинский мост”, 
“Чалдыранская битва”, “Гордость Тебриза”, А. Джафарзаде “1501”), М. Ф. Ахундзаде 
(Ч. Гусейнов “Фатальный Фатали”), М. Ш. Вазех (А. Ниджат “Мирза Шафи”), Насими, 
Тамерлан (И. Гусейнов “Судный день”), как говорится, штрихи “отредактированные” со-
ветской идеологией вновь добавляются к нему. Отдается предпочтение написанию про-
изведений древней и новой истории. Появляются произведения, относящиеся периоду 
Джумхуррият и событиям репрессии, а также Карабаху, создаются образы исторических 
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личностей. Большинство этих персонажей - мужские типажи. Главные герои, написан-
ных в это время произведений, Дж. Гусейнова “Доктор Н.”, Г. Садыгзаде “Последним 
пристанищем стал Каспий”, “Мой несчастный брат”, И. Шыхлы “Мир мой умерший”, М. 
Чеменли “Ангел смерти”, “Пятнистый гюрза”, К. Абдуллы “Неполная рукопись”, Сабира 
Рустамханлы “Фидаины Дифаи”, “Поэт и клевета”, Эльчина “Голова”, Н. Абдуррахман-
лы “Посол души”, Э. Гусейнбейли “13-ый апостол” и др. исторические личности - муж-
чины. В этих произведениях создаются образы Наримана Нариманова, Сейида Гусейна, 
Шаха Исмайыла Хатаи, Надир шаха, Мухаммеда Хади, Панахали хана, Джаваншира, 
Орудж бека Байата и др. исторических личностей. Созданные эти образы отличаются от 
мужских типажей советского периода многими аспектами.

Если в советское время образ Наримана Нариманова использовался только лишь с 
точки зрения большевиков, то в период независимости национальное положение зани-
мает более заметное положение.  В романе Ч. Гусейнова “Доктор Н.” были разработаны 
такие черты образа Н. Нариманова, которые в советское время не смогли бы определить 
характер образа. Здесь писатель оживляет образ Н. Нариманова как национального фана-
тика, деятеля, любящего свой народ, язык и его чистоту. Тогда как до 70-х годов советской 
эпохи о Н. Нариманове, как и о репресированных, не было ничего написано и не прово-
дились исследования. В раскрытии всех качеств образа важную роль сыграли архивные 
документы. Так, с завоеванием независимости было покончено с советской идеологией. 
Поэтому, массовые убийства, совершенные дашнаками в Азербайджане, попытки Н. На-
риманова противостоять этим преступлениям являются новыми чертами, добавленными 
в его характер. Одним из основных положений писателя в образе Н.Нариманова является 
тот факт, что он показывает его в тисках противоречий. Автор используя письма Н. Нари-
манова В. И. Ленину, помимо представления нынешней ситуации в республике, образно 
показывает против кого он боролся: “... Если за короткий промежуток времени Центр не 
сможет положить конец всем этим мерзким действиям дашнакских коммунистов, весь 
мусульманский Восток отвернется от нас. Я всерьез пишу вам об этом, если интересы 
восточных жертв действительно вам дороги, то прошу вас серьезно отнестись к этому 
вопросу (3, 130-131).

Образ М. Расулзаде, созданный в романе, также характерен во многих отношениях. 
Образ Расулзаде Ч. Гусейнова является одним из первых образов, созданных в нашей 
художественной прозе. Он описывает борьбу М. Расулзаде за свободу своей родины и 
людей на протяжении всей своей жизни как его жизненную идею. Радует, что писатель 
не сравнивает эти образы, не показывает превосходство одного над другим, в соответ-
ствии с историческими условиями пытаяется показать их борьбу за нацию со всеми ее 
противоречиями. Хотя писатель не сравнивает образы Н. Нариманова и М. А. Расулзаде, 
ход дальнейших событий вынужденно привлекает их к сравнению. Исторические собы-
тия показывают, что Расулзаде был прав. Русский критик Елена Твердислова считает, что 
писатель сравнил две политические линии, пути Азербайджана и отдал свое преимуще-
ство независимости. По ее мнению, в конце отчаянность Н. Нариманова и убедительный 
взгляд М. Амина на будущее показывают, что автор отдал предпочтение М. Амину. Даже 
автор статьи пришел к выводу, что главным героем романа был Мамед Амин” (4, 130).

Исторические образы в романе Н. Абдуррахманлы “Посол души” появляются в но-
вом контексте со всеми деталями. Полное название романа таково: “Посол души или 
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история Дон Хуана Де Персия Орудж бек Байата” (5). В произведении впервые созда-
ется художественный образ первого секретаря посольства, назначенного сефевидским 
правителем Шахом Аббасом I в 1599 - 1601 годы в Московское царство и в Европейские 
страны, одного из лучше образованных людей своего времени, известного  на Западе 
как Дон Хуан Де Персия Орудж бека Байата. Если можно так сказать, в этом романе 
Н. Абдуррахманлы образу, о котором в источниках ходят легенды, дается новая жизнь. 
Кто такой на самом деле Орудж бек Байат? В результате поиска союзника в Европе Ша-
хом Аббасом, он был отправлен в Испанию, где принял христианство и до конца своей 
жизни жил там. Кроме истории у Орудж бека был еще один художественный образ; в 
художественном мышлении писалось как он под именем Дон Жуан признавался женщи-
нам в любви. Писатель Н. Абдуррахманлы не соглашается с мифическим образом Орудж 
бека Байата в истории и в художественном мышлении создает его новый, отличительный 
типаж. Критик Севиндик Мехман также соглашается с такой трактовкой образа Орудж 
бека Байата, созданного писателем: “Я не думаю, что он (Орудж бек) был кутилой, лове-
ласом и считаю, что ответ на этот вопрос в произведении “Посол души” подробно дан. 
Поэтому, автор, не поверив всем этим сказанным причинам, сам с упорством, трудом 
ищет настоящие причины. По-моему, такое ощущение, что писатель пытался изучить 
все это расспрашивая дух Орудж бека... На самом деле, первое лицо (писатель) пытается 
установить контакт с оставшимся 400 лет назад 2-мя лицами, находясь в роли моста 
между читателем и образом. Но как внешнее отрицание всех этих лиц, есть еще одно 
лицо, которое как тень остается позади и, в основном, появляется в конце книги. Это 
- Дон Хуан де Персиа. По мне, он как европезированный и христианский образ мусуль-
манина и восточного человека выглядит крайне жалким” (6).

Писатель хотел показать, что история может ошибаться, он должен исправить эти 
ошибки, иначе нельзя согласиться с созданным в истории образом достойного сына сво-
его народа дона Хуана. Однако следует также отметить, что писатель проделал большую 
работу и смог отличить ложь от истины и доказать, где находится истина, обращаясь к 
истории и с помощью силы художественного воображения уничтожил все стереотипы 
и доказал, что Орудж бек был государственным деятелем, любящим свой народ, свою 
нацию. Конечно, в этом ему помогли, находящиеся под рукой, документы. В свое время 
из-за недооценки событий в течение определенного времени и пространства, правда об 
Орудж беке остались в тайне. Однако, как только вышло произведение Орудж бека Бай-
ата, носящее историко - географический характер о Сефевидском государстве, то ста-
ли известны некоторые намерения. Об этом пишется в книге “История Азербайджана”: 
“Будучи из племени Байат, азербайджанский Орудж бек в Европе был известен как Дон 
Жуан. Он в 1599 - 1602 годы в составе Сефевидского посольства путешествовал в Мо-
скву, Германию, Чехию, Италию, Португалию и Испанию и остался там. Произведение 
Орудж бека еще при жизни автора было опубликовано в Испании (1604 год)” (7, 171).

Здесь писатель, несмотря на принятие Орудж беком христианства, отмечает его лю-
бовь к исламу, указывает на причину смены религии. Он ясно понимал, что совершает 
ошибку, но все равно принял христианство. Ему было известно, что после возвращения 
делегации, возглавляемой им, он будет наказан Шахом Аббасом. Исследователь Сабир 
Баширов пишет про это: “Орудж бек отдавал предпочтение персам, армянам и был не-
доволен шахом. Даже если, находящиеся в составе делегации осведомители шаха не 
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предали бы его, рано или поздно его недовольство выявилось бы и это завершилось бы 
смертью...” (7, 86).

Н. Абдуррахманлы описывает Орудж бека как семейственного человека, любящего 
свой народ и привязанного к нему. Он постоянно вспоминает и думает о сыне Султана-
ли, жене Нисеханум, об учителе и тесте Гадим. Видно, что он хочет вернуться на роди-
ну, стремится к родным. Родные ждут его пути, не хотят верить сказанным. В дневнике 
сына он с любовью вспоминается, становится известно, что его рукописи сохранены: 
“За эти семь лет я не смог получить весть о своем отце, сохранил его книгу, рукопись , а 
одностраничное письмо, завернув в кусок сукна, нес на груди и при возможности читал. 
Правда, пока что не получилось прочитать его книгу, но содержание с помощью руко-
писи знал целиком, иногда вытаскивал и гладил переплет, получал запах своего отца от 
увядше - пожелтевших страниц. Я очень боюсь потерять их, боюсь, что во время  сраже-
ний они могут достаться врагам” (5, 421).

Таким образом, в романе Н. Абруррахманлы “Посол души...” мы встречаемся с но-
вым образом исторической личности, покрытым туманом, пылью. Автор создает насто-
ящий образ, известного в Европе как Дон Жуан, Орудж бека Байата. Это совершенно 
другой подход. Интересно, что исследовательница М. Ягубова в этом подходе ищет 
постмодернистские признаки. Автор, основываясь на заметку в начале книги писателя 
“Из неполных рукописей “создавший неполную рукопись, Кемалу Абдулле...”, и здесь 
ищет постмодернистскую интерпретацию: “Сам рассказ о жизни Орудж бека - истори-
ческой личности, живший в эпоху Сефевидов, в форме “двойного кодирования” (Чарльз 
Дженкс): на Востоке Орудж бек Байат, а на западе Дон Жуан. Различие между гиперре-
альными мирами, переносимыми обоими именами, благоприятно для постмодернист-
ской интерпретации. Повторный поиск исторической истины, взгляд с современного 
ракурса на причину заключения, одним словом, главной линией романа является декон-
струкция автора, который считает, что истинные причины превращения Орудж бека Бая-
та в Дон Жуана в историческом процессе искажаются” (9, 294).

Этот отличительный подход отсутствует в романе Эльчина Гусейнбейли “Тринадца-
тый апостол - 141 Дон Жуан”. В романе используются методы и художественный прием, 
вытекающие из традиций, и персонаж Дон Жуан рассматривается с одинакового ракурса. 
Так, хотя его Дон Жуан больше подходит к типажу, описанному Западом, есть опреде-
ленные отличительные черты. Жанр “Роман - экскурсия” позволяет автору описать ме-
ста, страны, посещаемые Доном Жуаном. В прологе романа писатель, помимо Дон Жуа-
на, чертит и свой маршрут. Или находясь в метро и глядя на женщин, девушек, чувствует 
себя Дон Жуаном, верит, что является его внуком. По мнению автора, его рост также вы-
сок как и у Дон Жуана, любит одеваться как иностранные аристократы, указывает на то, 
что и он из созвездия козерог и бычьего года. Схожесть судеб является фактором, сбли-
жающим их. После этого интересуется жизнью Дон Жуана, читает около ста книг, путе-
шествует от Исфагана до испанского города Вальядолид и приветствует дух Дон Жуана. 
Это - художественный прием. Писатель хочет сказать, что идет по пути Дон Жуана и, что 
для написания этого романа обладает определенным приключенческим опытом.

Приключение в структуре романа напоминает нам о средневековом рыцарском ро-
мане. Писатель события 400-летней давности пытается оживлять пространственной 
последовательностью, его внутренний мир, нравственность, мораль доводит до нас со 
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всеми противоречиями. Из этих описаний становится ясно, что Орудж бек Байат своим 
врожденным талантом, умом удивляет Европу. Типаж Э. Гусейнбейли Дон Жуан не явля-
ется отрицательным героем, вымышленным, скрытым в истории, измененным образом. 
Как и Н. Абдуррахманлы, Э. Гусейнбейли создал свой собственный типаж Дон Жуана. 
Исследовательница Кенуль Ибрагимгызы, высоко оценивая эту особенность типажа, 
пишет: “Наш Дон Жуан (Э. Гусейнбейли) не похож на героя Пушкина, Мольера, даже  
Байрона (даже если и положителен). Созданный Э. Гусейнбейли Дон Жуан (настоящий 
Дон Жуан - Орудж бек Байат) является образом, стоящим выше всех внешних красот, 
слабых чувств” (10).

Целью обращения Э. Гусейнбейли к типажу Дон Жуана является пересмотреть про-
шлые ошибки, представить читателю реальный образ Орудж бека Байата, известного в 
Европе как ловелас. Можно сказать, читатель тут достиг своей цели. Национальность, 
патриотизм и привязанность к своей родине в характере Орудж бека Байата сближает его 
с Дон Жуаном Н. Абдуррахманлы. Но отличительной чертой было то, что Н. Абдуррах-
манлы приключенческой жизни Орудж бека не уделил место.

В романе “Вершина смерти” Сабира Рустамханлы создается образ другой истори-
ческой личности. Этой личностью является Джавад хан. Несмотря на недавнюю исто-
рию, Джавад хан не упоминался в советское время или был представлен как негативная 
личность. Однако, он сражался против оккупации страны и погиб на этом пути. По-
этому долгое время новые поколения о нем ничего не знали. С такими образами можно 
воспитывать национальное достоинство людей и правильно подходить к историческим 
событиям. В романе С. Рустамханлы, впервые, в художественной прозе выражается от-
ношение Джавад хану. В этом смысле, в типаже Джавад хана нет новых элементов. В 
романе, помимо Джавад хана, также создаются образы таких полководцев как Ибрагим 
хан, Надир шах, генерал Зубов. Целью создания автором этих образов является освеще-
ние прошлого, описание исторических событий в современном ракурсе.

Дело в том, что после смерти Джавад хана в оккупированном Азербайджане инфор-
мация о жизни и борьбе Джавад хана не предоставлялась, его образ был создан толь-
ко через устное мышление. Литературовед Таййар Саламоглы, оценивая образ Джавад 
хана, приходит к такому правильному выводу: “Его образ в нашей памяти сформировал-
ся с помощью устной традиции. Он не мифический образ, как Деде Коркут, Короглы, но 
мифизированный герой, его мифический образ живет в устной традиции. В XVIII веке 
он, как правитель и полководец, в борьбе за национальное бытие проявил невероятную 
самоотверженность, его решимость умереть за честь и достоинство в нашей генетиче-
ской памяти создал его образ легендарного героя. Совпадение информации, предостав-
ленной историческими источниками, с генетическими воспоминаниями сделало его 
увековеченным героем  нации. В этом смысле, совершенно логично и закономерно, что 
С. Рустамханлы превращает биографию Джавад хана в исторический роман” (11, 259). 
Писатель больше обращает внимание на образ Джавад хана. Он попытался исправить 
исторические ошибки, сделанные Надиром Шахом. Однако, он был вынужден противо-
стоять открытым и секретным коварным планам грузинских царей и армянских правите-
лей, находящихся под покровительством русских. Даже некоторые ханы Азербайджана 
тоже выступали против него. Иногда Джавад хан их не понимал: “Они христианины, 
понятно. А с нами что случилось? Почему ханы враждуют со мной?” (12, 79).
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Добавление новых штрихов к образу исторических личностей более заметно в пост-
модернистских романах. В романе К. Абдуллы “Неполная рукопись” отношение к обра-
зам Деда Коркута и Шах Исмаила было положительным. В “Неполной рукописи” чита-
тель встречается с новыми образами мужских типажей. И эти типажи в течение столетий 
окаменели в памяти народа. На основе нового отношения к прошлому и личностям, уко-
ренившимся в памяти народа, стоит привязанность к прошлому. А различное отношение 
к прошлому, прежде всего, исходит из недостаточно свободного взгляда постмодернизма 
на прошлое. Другими словами, постмодернизм проявляет к прошлому не традиционно 
- классическое отношение, а нетрадиционно - постмодернистское отношение. Постмо-
дернизм типажам исторических личностей добавляет новый штрих. Эти особенности, 
прилипшие к памяти народа, масс дается глазами постмодернизма с нового ракурса. В 
“Неполной рукописи” есть два слоя, исторический и слой, данный писателем. Сам пи-
сатель отмечает это в начале романа в части, под названием “Предисловие или полность 
неполности” и как - будто направляет писателя: “Второй, параллельный слой связан с 
жизнью азербайджанского и иранского правителя Шаха Исмаила Хатаи, само по себе по-
священ описанию законченной точки и части жизни. Полностью написаны непостежи-
мые сюжеты. Больше напоминает художественное  предание, а не историческое” (13, 12).

Писатель оставляет место в романе для деконструкций и пытается оправдать тот 
факт, что события, описанные в истории, являются художественными преданиями. Здесь 
типажи личностей как и события подвергаются деконструкции. Известный нам как озан 
Деде Коркут, в романе «Неполная рукопись» К. Абдуллы показывается нам единствен-
ным секретарем первого следственного процесса в огузском обществе. Другие мужские 
типажи также подвергаются конструкции. В эпосе Газан, Бейрек, Баяндур также декон-
струированы. В деконструкции образа Шаха Исмайыла Хатаи главное место занимает 
мотив удвоения. Одной из главных особенностей, объединяющей эти типажи, является 
ироническое отношение автора. В отличии от эпоса здесь события развиваются в коми-
ческой форме. В таком подходе нет места очернению образов. Правда, какое - то время 
литературная критика не могла переварить этот подход. Однако критики, понимавшие 
интерпретацию автора, восхищались подходом писателя. Доктор философских наук 
Ниязи Мехди, про отношение к типажам в произведении, написанным непривычными 
«игровыми правилами, пишет: «В деконструкции символа «Китаби Деде Коркута» (так-
же образа Деде Коркут), Шаха Исмайыла Хатаи нет «плохого, непригодного» мотива. 
Целью деконструкции Камала Абдуллы не являются миры Деде Коркута, Шаха Исмай-
ыла Хатаи. Целью Кемала убить в стиле Ницще являются любовь и уважение, давшие 
примитивные, невыносимые, банальные последствия» (14).

Новая конструкция прошлых образов проявили себя в таких образцах постмодер-
нистской прозы как «Белая овца, черная овца» (Анар), «На чужом языке» (Парвиз), 
«Haramı» (Шериф Агаяр), «Воронье гнездо» Фехми и др. произведения.

Таким образом, в постсоветской азербайджанской прозе мы видим создание типажей 
личности, которые выражают историческое мышление. Эти типажи воссоздают образы, 
глубоко укоренившиеся в памяти людей. В произведениях Ч. Гусейнова, С. Рустамхан-
лы, М. Чеменли, Н. Абдуррахманлы, Э. Гусейнбейли и др. выражается новый взгляд на 
историю. Этот взгляд в лучшем случае проявляет себя в создании новых типажей. Имен-
но благодаря этим произведениям мы встречаемся с новыми образами Джавад хана, Н. 
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Нариманова, М. А. Расулзаде, Орудж бека Байата. В произведениях К. Абдуллы, Г. Хе-
рисчи, Парвиза, И. Фехми исторический концепт и создание новых типажей создаются с 
требованиями постмодернистской эстетики.
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ЧОЛОВІЧІ ОБРАЗИ ІСТОРИЧНОЇ ПРОЗИ ПОСТРАДЯНСЬКОГО 
АЗЕРБАЙДЖАНУ

У статті розглядаються чоловічі типажі в історичній прозі Азербайджану періоду 
незалежності. Показується, що звернення письменника до історичних особистісним 
образам постійно оновлюється. У пострадянській прозі Азербайджану ми бачимо 
створення чоловічих типажів, що виражають історичне мислення. Ці типажі по-
вертають образи, глибоко вкорінені в пам’яті людей. У творах Ч. Гусейнова, С. Ру-
стамханли, М. Чеменлі, Н. Абдуррахманли, Єльчина Гусейнбейлі і ін. Виражається но-
вий погляд на історію. Цей погляд, в кращому випадку, проявляє себе в створенні нових 
типажів. Саме завдяки цим творам, ми стикаємося з новими образами Джавад хана, 
Н. Наріманова, М. А. Расулзаде, Орудж бека байат. На минулі історичні події і образи 
дивимося очима постмодерністів. Створення історичного концепту і нових типажів в 
творах К. Абдулли, Г. Херісчі, Парвіза, І. Фехмі, Шерифа Агаяра і ін. Відбуваються з ви-
могами постмодерністської естетики. Створені ці образи відрізняються від чоловічих 
типажів радянського періоду багатьма аспектами.
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MEN’S IMAGES IN THE HISTORICAL PROSE OF POST-SOVIET 
AZERBAIJAN

The article discusses the male types in the historical prose of Azerbaijan of the indepen-
dence period. It is shown that the writer’s appeal to historical personal images is constantly up-
dated. In the post-Soviet prose of Azerbaijan, we see the creation of male characters expressing 
historical thinking. These characters return images that are deeply rooted in people’s memo-
ries. In the works of C. Huseynov, S. Rustamkhanly, M. Chemenli, N. Abdurrahmanly, Yelchin 
Huseynbeyli, and others, a new view of history is expressed. This view, at best, manifests itself 
in the creation of new types. It is thanks to these works, we are faced with new images of Javad 
Khan, N. Narimanov, M.A. Rasulzade, Oruj Bey Bayat. We look at past historical events and 
images through the eyes of postmodernists. The creation of a historical concept and new types 
in the works of K. Abdullah, G. Herischi, Parviz, I. Fehmi, Sheriff  Agayar, and others, are in 
line with the requirements of postmodern aesthetics. Created these images diff er from the male 
types of the Soviet period in many aspects.

Key words: post council, prose, historical, writer, male images, attitude.
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ДУРЕНЬ 
У КОРЕЙСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ 

Стаття присвячена дослідженню особливостей вербалізації концепту ДУРЕНЬ у 
корейській мові. Проаналізовано близько 100 синонімічних іменників корейського 
та китайського походження, розглянуто дефініції з різноманітних корейських 
лексикографічних джерел: тлумачних словників, словників синонімів, етимологічних 
словників, визначено характерні риси, властиві корейській лінгвокультурі. 

Ключові слова: корейська мова, концепт дурень, лінгвокультура, лінгвокультурологія, 
лінгвоконцептологія, синоніми.

Дослідженню концептів присвячено багато уваги в останні десятиріччя, коли в 
лінгвістичних дослідженнях на перший план вийшла антропоцентрична парадигма. 
Наразі багато уваги приділяється лінгвоконцептології, лінгвокультурології, вивченню 
мовних картин світу та аналізу концептів.
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Серед дослідників концептів можна назвати Ю.С. Степанова, А. Вежбицьку, Й.А. 
Стерніна, С.Г. Воркачова, В.І. Карасика, В.В. Воробйова, В.М. Телію, Н.Д. Арутюнову, 
О.С. Кубрякову, І.О. Голубовську, О.С.Снитко тощо.

Серед дослідників концепту ДУРЕНЬ варто згадати К.В. Бусуріну, В.А. Маслову, 
А.Є. Оксенчук, В.Б. Ширшикова тощо. Їхні дослідження присвячені концепту ДУРЕНЬ у 
російській лінгвокультурі, тоді як на даний момент відчутний брак досліджень концепту 
ДУРЕНЬ у корейській лінгвокультурі. Незважаючи на те, що існує багато досліджень 
казок про дурнів, ці дослідження є фольклорними, а не мовознавчими.

Як зазначає К.В. Бусуріна, «зміст концепту як одиниці МКС завжди є національно-
специфічним, тобто відображає особливості культури і світобачення конкретної 
лінгвокультурної спільноти, а тому дослідження будь-якого концепту являє цінність для 
реконструкції МКС». І особливу значимість має концепт ДУРЕНЬ [1, 122].

Дослідження присвячено лексико-семантичній репрезентації концепту ДУРЕНЬ у 
сучасній корейській мові.

Для аналізу цього концепту ми звернулися до різних корейських лексикографічних 
джерел: тлумачних словників, словників синонімів, етимологічних словників, за допо-
могою яких було створено синонімічний ряд, який налічував близько 100 іменників на 
позначення дурня у корейській мові.

Варто одразу сказати, що на корейську мову великий вплив здійснила китайська мова, 
і близько 70% лексики корейської мови складають китайські запозичення. Китай мав 
неабиякий вплив на Корейському півострові у різних сферах життя: релігійні, філософські 
вчення, ідеологія, політичний устрій (вплив конфуціанства), мова, література тощо – все 
це зазнало впливу Китаю, і тому було кілька причин. Китай був найближчим могутнім 
сусідом Кореї, від якого вона була у васальній залежності, а також Китай був культурним 
центром на Сході, тому Корея, Японія, В`єтнам багато чого запозичили в Китаю. 
Можна окремо відмітити, що класична китайська мова веньянь, яку корейці називають 
ханмун, була офіційною мовою, якою велася документація, до кінця 19 століття. А вплив 
конфуціанства на свідомість корейців є значно більшим, ніж на свідомість самих китайців, 
тому що ті конфуціанські норми і правила, що у сучасному Китаї є пережитком минулого, 
для сучасної Кореї продовжують залишатись актуальними. Це система ієрархії, правила 
поведінки, ритуали, у яких ми можемо спостерігати достатній консерватизм.

 Повертаючись до теми дурнів, треба відзначити, що близько 40 слів з майже 
сотні розглянутих були китайського походження і мали ієрогліфічне написання. При 
тому, якщо частина з них збереглася у сучасній китайській мови, то частина на даний 
момент у самому Китаї не вживається, що наводить на думку про те, що деякі слова 
були веньянізмами, які не ввійшли до лексичного складу сучасної китайської мови, і 
є архаїзмами. Деякі слова можуть вживатись паралельно як в сучасній китайській, так 
і в сучасній корейській мовах, але в різних значеннях. Також, можливо, деякі слова 
могли бути створені самими корейцями з використанням китайських ієрогліфів, тобто 
незважаючи на те, що ієрогліфи є китайськими, комбінації, в яких вони вживаються в 
словах, можуть бути відсутні у китайській мові.

Розглядаючи китайські запозичення, варто відмітити, що 7 з них мають у своєму 
складі ієрогліф ( ), кит. yú (дурний, дурень): ( ), ( ), ( ), 

( ), ( ), ( ), ( ). Всі вони позначають дурну людину, дурня.
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Також 6 запозичень мають у складі ієрогліф ( / ), кит. chī (дурний, ідіот): 
( / ), ( . ), ( ), ( ), ( ), ( ). Сюди, 

окрім дурості, можні віднести й ідіотизм, кретинізм, як розумове відхилення, а також 
слабоумство, деменцію.

Усі ці слова вживаються у Кореї на позначення дурня, але основним у сучасній 
корейській мові буде власне корейське слово , і воно пов’язане з поняттям їжі, або 
рису, що є для корейської культури одним з елементів життя. Як для нас «хліб – усьому 
голова», так для корейців основною стравою, основним елементом їхньої кухні буде рис, 
корейською мовою . Взагалі в корейській мові існує кілька слів на позначення рису:  
«рисова розсада»,  «рис у колоссі»,  «рисова крупа»,  «варений рис», що показує 
важливість рису для корейського народу.  – це «варений рис» у вузькому значенні, а 
в розширеному – це їжа взагалі, будь-яка їжа і, навіть, прожиток (те, що потрібно для 
життя).

І слово  утворилось від  «їжа» + «хустина для завертання предметів», і має 
значення: людина, яка не працює, а лише багато їсть, тобто дармоїд, від якого немає 
користі, який більш ні на що не здатний, а лише переводити харчі. Такий образ дурня 
можна спостерігати і у корейському фольклорі.

Також існують синоніми:  (як посуд для рису, або ненажера), ,  
(схоже значення – дурень-дармоїд) та китайське запозичення ( ) – монах, 
який лише їсть кашу та рис (або їжу). ( ) fàn є китайським еквівалентом для вареного 
рису зокрема та їжі взагалі, так само, як і корейське .

Також дурня пов’язують із тваринами – і у власне корейській лексиці, і у китайських 
запозиченнях:

( ) свиня та собака, або навпаки ( ) – собака та свиня,
( ) – свиня та риба.

Ці вирази існують і в китайській мови, але у корейській, хоча й подаються у 
тлумачних словниках, не є розповсюдженими.

Натомість багато вживаними є:  (або кит.  ( )) – пташина голо-
ва, пташина макітра,  – куряча голова,  – риб’яча голова. Тут 
підкреслюються погані розумові здібності та забудькуватість. При чому, у достатньо 
зневажливій формі, тому що саме поняття  близько до українського «макітра», 
російського «башка», а для «голови» існує слово , яке не несе негативного 
забарвлення.  

Також дурня називають  – що значить «жаба».
Окремо хочеться виділити порівняння дурня з ведмедем у слові .  – 

корейською значить «ведмідь».
Для корейців ведмідь є дуже поважною істотою, тому що праматір корейського 

народу була ведмедицею. Міф про походження корейської нації говорить про те, 
про прародитель корейців Танґун був сином небожителя та ведмедиці. Ведмедицю 
розглядають і як хтонічну тварину, і як тотемну. Тому ставлення до неї шанобливе. І це 
відбилося й на слові . Ним називають добру, наївну людину, і забарвлення цього 
слова буде позитивне. Не справжній дурень, а по-дурному наївна людина, добротою якої 
можна скористатися, яку легко обдурити. У чомусь цей образ може перекликатися зі 
слов’янськими блаженними, але для корейської релігії вони є не властивими.
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У східнослов’янських культурах, наприклад, в російській, існує кілька типів дурнів. 
К.В Бусуріна виділяє три моделі ментального представлення образу «дурня» у 

традиційній російській культурі, які близькі і для української культури. 
Дві з них є культурно зумовленими, а третя – побутово [1, 125]:
1) міфологічна модель: «дурень – добра, моральна людина, яка нагороджується 

удачею і щастям»: Іван-дурник; дана модель пов’язана з відомим фольклорним образом 
«дурня» в російській чарівній казці;

2) ідейна модель: «дурень – викривач пороків і соціальних несправедливостей: 
блазень, юродивий», ця модель склалася в результаті смислової взаємодії концепту «ду-
рень» в російській МКС з феноменами юродства і соціального інституту блазнювання;

3) побутова модель: «дурень – дурна людина».
При знайомстві з корейською лексикою на позначення дурня та з корейським 

фольклором (народними казками) можна сказати, що для корейців в основному властива 
саме побутова модель – дурень, як просто дурна людина. Яка ні на що не здатна, аніж 
їсти. Також підкреслюється її неповноцінність, слабкість, недорозвиненість.

Ціла група слів є порівнянням дурня з недорозвиненою, недоношеною дитиною:
Семимісячний: ( -), ( -),  
Восьмимісячний: ( -), ( ), - ( ), , 

 (від ( ) – 8 місяців, тому те саме, що ( ).
Той, що не дотягнув до 8 місяців: ( ), ( ), ( ).
Вісім з половиною місяців:  ( )
Частина слів мають у своїй основі китайські склади (іноді у поєднанні з корейськими), 

а іноді це чисті китайські запозичення, але у сучасній китайській мові у значенні дурня, 
недорозвиненої, недоношеної дитини не вживаються. 

Також смислове навантаження «слабкий» має слово , яке також вживається на 
позначення дурня.  утворилося від двох слів:  двері, вхід, прохід та  – той, 
хто відкриває (дієслово  – відкривати). Першопочатково воно позначало дитинча 
у приплоді тварин, яке народжувалось першим. Воно нібито відкривало прохід для 
всіх інших, які народжувались за ним. Але корейці вважали його найслабшим. Потім 
значення було розширено до «дурня». [8, 144-145]

Значення слабкості, недорозвиненості, «недоробленості» несуть і такі слова, як:
- ,  – людина, якій чогось бракує, у даному випадку – розуму;
-  ( ) – слабка людина (у тому числі розумово, психічно);
- ( ) – хвора людина;
- (  ) – людина, яка не в смозі, просуватись вперед;
- ( ) – людина з низькими розумовими здібностями, розумово відстала.
Також на часткову неповноцінність вказують слова, в які включено склад  ( ), 

що значить «половина»:  ( ) (напівдурень),  ( ) (людина, в якої 
лише половина [розумових] здібностей, а інша половина втрачена (  – половина,  
- втрачати).  ( ), ( -) – те, що розділене навпіл (мається на увазі на-
явність лише половини розумових здібностей).

Також у корейській мові порівнюють дурня з різними предметами:
,  (або кит. запозичення ) – кам’яна голова.
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,  – має те саме значення, тому що корейською мовою  буде – 
«камінь».

 – тушечниця, тому що чорна – тут чорний колір вказує на людину темну, 
дрімучу.

 прісна вода, без смаку;
,  – недосолений.

Тут, знов-таки вказується на нестачу розуму, як солі в їжі, або жодних домішок у 
воді (але в значенні негативному, знов таки ж, нестачі розуму, як нестачі смаку у води).

 Також дурня порівнюють з ідолом, опудалом, несправжньою людиною: ( ), 
( ), ( ),  ( ).

Тут можна провести аналогію з образом опудала у статті А.Є. Оксенчук «Концепт 
«дурень» у російській мовній картині світу», яке у язичницьких святах символізувало 
міфічне божество для ритуального знищення (його спалювали або топили), і яке пізніше 
стало виконувати функцію імітатора самої людини. Наприклад, опудало на городі для 
відганяння птахів.

Як вказує А.Є. Оксенчук, «смислове зближення лексем «дурень» та «опудало» 
базується на спільності ознаки – «ненормальна людина, квазілюдина, заміна справжньої 
людини, лялькова людина».

( ), ( ) корейські словники трактують, як «зображення людини, 
зроблене з дерева, каменю, глини або металу – вони мають ієрогліфічний еквівалент, але 
в сучасній китайській мові не вживаються.

( ) – ідол, дерев’яна лялька – вживається і в китайській мові.
 ( ) – основне значення «портрет», в китайській мові вживається у цьому 

значенні.
Всі вищеперераховані слова мають у корейській мові значення «дурень», «бовдур», 

але виходять з поняття ідола, зображення людини, несправжньої людини.
Говорячи про речі та предмети, можна також вказати на нездатність дурня розрізняти 

елементарні речі, яка підкреслюється і висміюється у словах на його позначення. 
Наприклад:

( ) – на прізвище Ман-Хван. Тут підкреслюється нездатність людини 
розрізнити між собою 2 ієрогліфи, один з яких повинен бути власним прізвищем. 
Це, як не вмити записувати власне прізвище або ім’я. Є запозиченням, але в сучасній 
китайській мові не вживається.

 ( ),  ( ), ( ) – той, хто не може відрізнити бобів 
від пшениці, тобто, не знає елементарних речей. Вживається і в китайській мові.

Розглядаючи якості дурнів, взяті зі словникових дефініцій, можна поділити їх 
наступним чином:

- тупі, нетямущі: , ,  (тупиця, нетямо); тупий, 
нетямущий та дурний);  (тупий і дурний);

- дурні, нетямущі та вперті: , , , , , 
 

- дурний, не вистачає розумових здібностей: ,  
 (трохи дурнувата людина, що не може справлятись із завданнями);
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- з затуманеним розумом: , ,  (слабкий на пам’ять, із затуманеним 
розумом);

- дурний - слабкий, не сильний у словах та діях: ,  = , 
 (дурний, слабкий, боягуз);

- дурний, який нічого не розуміє в житті: , людина, яка нічого не 
розуміє у житті та інших людях);  (дурний, не може розрізняти правильне та 
неправильне, гарне та погане);  (занадто наївна або дурна людина).

З вищесказаного можна побачити, що основне смислове навантаження, які несуть 
слова на позначення дурня – «недо»: чогось мало, не вистачає, недороблений, не сильний 
(слабкий), не має здібностей тощо. 

Проаналізувавши синонімічний ряд лексем, якими представлений концепт ДУРЕНЬ 
у корейській мові, було зроблено наступні висновки:

Більшість з них несе смислове навантаження: 
- недорозвиненості: 1) недорозвинена людина, недоношене дитя; 2) недолюдина, ква-

зілюдина, ідол-опудало;
- браку, нестачі (наприклад, розумових здібностей);
- слабкості, нездатності виконувати певні дії (не здатен ні на що, лише їсти).
Частиною лексики є китайські запозичення, які або використовуються також в 

сучасній китайській мові, або вже вийшли з ужитку на території КНР.
Тут можна побачити вплив китайської мови та культури на корейську.
Варто розрізняти китайські запозичення і власне корейську лексику, але іноді важко 

визначити, чи є лексика власне корейською, чи вона є китайською, яка під впливом 
корейської мови з часом набула змін.
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СЕМАНТИКА ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО «КРАСНЫЙ»

В лексико-семантической системе языка один из специальных слоев составляет на-
звания цветов. Наименование цветов, символизация в связи с их культурой, историей, 
традицией занимает одно из важнейших мест в исследовании. Названия цветов на род-
ственных языках выделяются как по семантике и звуковой громкости, так и по символи-
ческому смыслу. В статье рассматривается семантика названия красного цвета. В ис-
следовании выявляется, что на тюркских языках по отношению к более древнему перио-
ду название красного цвета символизируется в схожих и близких значениях. Подчеркива-
ется, что на азербайджанском языке синонимом слова «красный» выступает слово «зо-
лото», а также как «алый цвет». Отмечается, что, в фразеологии азербайджанского 
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языка существуют фразеологические обороты с разными названиями цветов. В итоге, 
отмечается, что, здесь некоторые названия цветов в составе фразеологизмов употре-
бляются часто, а некоторые являются мало используемыми. Название красного цвета 
по сравнению с «белым» и «черным» реже встречается в составе фразеологизма.

Ключевые слова: цвет, наименование цвета, семантика, концепт, фразеологизм, 
синоним, красный, алый, золото.

Введение. В распределении цветов, согласно теплым и холодным цветам, красный 
входит в состав теплых цветов. В основной системе цветов красный занимает третье 
место. В толковом словаре азербайджанского языка «красный» охарактеризуется следу-
ющим образом: «Прилагательное красный 1. Цвет крови; алый... 2. Например, красота, 
яркость, ясность в значении вселяющего радость; 3. Третье значение слова золото; 4. 
В переносном значении в степени невежливости говорящий все в открыто; 5. Первая 
составная часть некоторых сложных терминов: например, красная редька, красная на-
перстянка, красные лучи [1].  

На тюркских языках обращает на себя внимание  проявление номинации «красного» 
цвета в разных направлениях и наличие синонимов, выражающих это значение. В тюрк-
ских языках в значении «красного» употребляются слова «kızıl» и «qızıl».

Цель статьи. Цель статьи рассматриваеь семантику названия красного цвета. В ис-
следовании автор попытался выявлять, что на тюркских языках по отношению к более 
древнему периоду название красного цвета символизируется в схожих и близких значе-
ниях. Подчеркивается, что на азербайджанском языке синонимом слова «красный» вы-
ступает слово «золото», а также как «алый цвет».

Изложение основного материала. На современном азербайджанском языке сино-
ним «золотой» красного цвета встречается в фразеологизмах «qızıl meydan» (красная 
площадь), «qızıl əsgər» (красный солдат) и «qızıl ordu» (красная армия). Однако, все три 
фразеологические единицы исторически не уходят в древний период языка. Все три со-
единения, на самом деле, были созданы в советское время (начало XX веков). «Красная 
армия» на азербайджанский язык пришла с русского языка калькой. «Красная Армия» 
была названием Советской армии, или, вернее, армии пролетариата, победившей во вре-
мя революции. Деление на красных и белых произошло в то время. Красный символизи-
рует восстание, неповинование. Известно, что мятежники выбирают себе красный флаг. 
Борьба, достижение победы кровопролитием еще больше усиливает кровный параллель. 
На самом деле, красный выражает цвет крови и в этом смысле имеет то же значение, что 
и кровь.

А. Раджабли в «Древнем тюркско-азербайджанском словаре» не взял слово кровь в 
значении цвета. Он также не включил слова “kırmızı”, “qırmızı” в словарь. «Kızıl» - qızıl, 
qırmızı (золото, красный), первый согласный которого заднеязычный, на гектюркско-
азербайджанском языке толкуется как qırmızı (красный), на уйгурско-азербайджанском  
“kızıl» в форме - qırmızı, qızıl, al (красный, золото, алый) [2, с. 43,118].

В словаре Джемаледдин ибн Муханны «al: используется в значении разноцветной 
лошади», «Ala: - пестренький, пятнистая лошадь», «Пелесина: пятнистость кожи, кож-
ное заболевание - дефицит хлорофилла, появление белых цветовых пятен у растений 
из-за недостатка одного и того же вещества; белая пятнистая лошадь», «красный тон»: 



580

Красная одежда: совершенно красный, темно-красный», «Золото: красный цвет», «роза 
- цветок красного цвета», «золотые волосы - красноволосый» [3].

На тюркских языках красный цвет достаточно используется в создании значений, 
связанных с жизнью, молодостью, красотой. В это время в значении красного больше 
употребляется слово «алый».  На самом деле, на тюркских языках  красный выражается 
словом алый.  В «Китаби Деде Коркуте» алый употребляется как в значении красного, 
так и хитрости. Есть также мнения, что слово «al» имеет индоевропейское происхожде-
ние. Азербайджанские исследователи  Ф. Джалилов, К. Велиев, Я. Мамедов, А. Танри-
верди отметили, что слово имеет одинаковое семантическое соответсвие с корнем слова 
«yal», в образцах  yılqış/ilqış, yıldırım/ildırım, yalov/alov на передний план выдвинули раз-
витие yal-al. Но в Китаби-Деде Горгуде слово «yal» не используется в значении красного. 
На азербайджанском языке используется фразеологизм rəngi allanmaq (краснеть), а на 
турецком  al-al olmaq  (быть красным). Если al olmaq дает значение краснеть, а rəngi 
qırmızı olmaq - покраснеть, значит повторение слово al дает значение покрыться красны-
ми пятнами, появление красных пятен. 

А. Танриверди высказал свое мнение о слове «ala»: Ala. В эпосе используется в зна-
чении «смешанный цвет», «светло голубой» (... ala gözlü gəlinlər gedərsə...), «большой» 
(ala sayvanı göz üzünə aşanmışdı) и др. Слово «большой», означающее «ала», сохранилось 
на наших говорах. Например, на западном диалекте: в предложении Başı bulutdan nəm 
çəkən o ala dağı görürsənmi? ala употребляется в значении большого [4, с. 232]. 

В словаре древнего тюркского языка среди значений слова «al» даны значения «крас-
ный, ярко красный, светло красный, оранжевый, голубоглазый. В том же словаре есть 
информация о фразеологизме al qılmaq (буквально: qırmızı etmək) - краснеть. Это устой-
чивое сочетание используется как в значении «стыдить», так и в значении противопо-
ложном значении «почитать» [5, с. 31-32].

В «Китаби Деде Горгуде» слово al встречается в сочетании со словом yanaq «щека». 
В предложении «Güz almasına bənzər al yanaqlım» определение  с «al» показывает себя. 
Красный цвет яблоки проявляет себя осенью, когда кожура яблоки желтеет. То есть здесь 
на белом фоне щеки есть описание появления красного цвета. Ашиг Алескер пишет:

«Yanağın qırmızı, buxağın ağdı,
Çıraqban eyləyib ağı qırmızı» [6, с. 64].
Красное значение слова al осталось в современном азербайджанском языке. В эпосе 

«Китаби Деде Горгуд также наблюдается красное значение. В выражении «alça qanını 
şorlatmaq», используемое в эпосе, понимается как «кровь в алом цвете». Поскольку цвет 
крови красный, в этом выражении «ал» относится к красному цвету.

В толковом словаре КДГ дано слово «qırmızı» (красный).  «Al». Al şərabın itisindən 
içərlərdi. Al qanatlu -  Qımrızı qanadlı. Mərə, al qanatlu Əzrayıl sənmisən?; Al yanaqlı – 
qırmızı yanaqlı. Güz almasına bənzər “al” yanaqlum” [7, с. 14]. «Прилагательное красный. 
Qırmızı otaq-bəzəkli otaq. Gördü kök cayırın üzərinə bir qırmızı otaq dikilmişdi” [7, с. 62]. В 
эпосе «Китаби Деде Горгуд» красный», «алый», «золотой» употребляется в одном и том 
же значении. В эпосе “Китаби Деде Горгуд” красный”, “алый”, “золотой” употребляется 
в одном и том же значении. В эпосе в значении “золота”, точнее, ценного металла ис-
пользуется “altun”. В эпосе «Китаби Деде Горгуд» красный», «алый», «золотой» употре-
бляется в одном и том же значении. 
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В эпосе комната бекской дочери, достигшей совершеннолетия, называется красной 
комнатой  («Gördü kök cayırın üzərinə bir qırmızı otaq dikilmiş») [8, с. 54].

Занавес, сотканный накануне свадьбы для Бейрека, определяется сочетанием ap-
alaca, что означает «совершенно красный». “Beyrək ap-alaca gərdəki içində yeyüb-içüb 
bixəbər oturardı” [8, с. 57]. Золото и красная комната также связана с девушкой.  “Oğlı 
olanı ağ otağa, qızı olanı qızıl otağa qondurdun” [8, с. 34]. Если дочь Бабиджана Банучи-
чек остается в красной комнате, Баяндур хан усаживает всех, кто имеет дочь, в золотой 
комнате. 

Анализ, проведенный с семантикой прилагательного, выражающего красный цвет, 
показывает, что исторически наименование на языке одних и тех же качеств разными 
словами образует событие распределения значений различий. Выражение красного цве-
та на азербайджанском языке словами qızıl «золотой», al «алый» и qırmızı «красный» 
также, несомненно, создало такую сцену. Следует также отметить, что наименование 
цвета тремя разными словами в устойчивых сочетаниях и даже в свободных сочетаниях 
создало возможность полностью заменить названия этими словами. На азербайджан-
ском языке можно найти примеры использования всех трех соединений: al bayraq «алый 
флаг», qırmızı bayraq «красный флаг», qızıl bayraq «золотой флаг». С современной язы-
ковой позиции «красный флаг» активен как свободное соединение. 

Слово qızıl «золотой» в значении «красный» является лексической  единицей древ-
него периода тюркских языков. Слово в этом значении встречается в древних словах, 
исторических и этимологических словарях, письменных памятниках. Г. Мамедова пи-
шет, что слово qızıl «золото, золотой « используется в «Кутадгу Билиг», на языке Насими 
(Zərd oldu yenə şahidi-simin nur çəmən; Keydi biri qızıl, biri yəşil, biri qara), показывая его 
значение на живом разговорном языке, приводит пример «qızıl-qırmızı üzümə dudu”, bunu 
sən demisən». В составе некоторых сложных имен слово «золото» также носит семантику 
«красного». Например, qızıl göz “золотоглазый”, qızıl əhmədi “сорт яблок”, (сорт яблок), 
“qızılça” корь (болезнь) и др. [9, с. 119]. Интересно, что эти слова не могут в отдельно-
сти использоваться с фразеологическим оборотом «üzə durmaq». То есть, на азербайд-
жанском языке нет таких сочетаний, как «qızıl üzə durmaq», «qırmızı üzə durmaq», «üzə 
qırmızı durmaq», «üzə qızıl durmaq». Возможны свободные сочетания «qızıl üz «, «qırmızı 
üz» и, они определяют определенное качество для названия цвета. «Qızıl-qırmızı» означа-
ет не качество цвета лица, а показывает степень лжи, высказанной в лицо. В таком случае 
становится синонимом фразеологизмам «qızıl-qırmızı üzə durmaq”, “üzə ağ yalan demək”, 
“ağ yalan demək”. В фразеологизмах “Qırmızı adam», «qırmızı-qırmızı danışmaq» наблю-
дается значение лжи. По нашему мнению, оно появилось в связи с «ложным значением 
омонима слова «алый», который обозначает «красный» цвет. Глагол «краснеть» на со-
временном азербайджанском языке в определенном контексте может выражать покрас-
нение от стыда, лжи, смущения. В древнем тюркском словаре глагол «qız” используется 
в значении “краснеть”, а “qızıl” - “красный”  [5, с. 450].

Сочетание al-kızıl на турецком, al-qırmızı на азербайджанском языках используется в 
значении цвета. Иногда это сочетание принимается как сочетание, выражающее один и 
тот же цвет, где первое слово (al) выполняет усиливающую функцию. С другой стороны, 
показывается, что у тюрков цвета al (алый) и kızıl (золотой) отличаются друг от друга. 
С. Сарыташ говорит, что алый цвет ближе к темно-оранжевому и похож на пламя. Автор 
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также отмечает, что эти цвета являются взаимозаменяемыми. Согласно тюркским веро-
ваниям, существует Бог огня, которому присущи алый дух и алый огонь. Использование 
тюрками с древних времен алого флага связывают с алым огневым культом. Так как алый 
цвет выражает святость, чистоту, тюрки вместо «красного флага» используют «алый 
флаг», а вместо «красной крови» «алая кровь». На тюркском языке в значении объяснить 
(anlatmaq) используются «чернить», а в значении «повысить, хвалить» (ucaltmaq, öymək) 
- «allamaq» [11]. На азербайджанском языке фразеологизм «чернить кого-то» означает 
осуждать человека, делать ему плохо. В этом смысле «чернить» на турецком языке но-
сит значение «унижать». Однако слово «allamaq» не употребляется на азербаджанском 
языке. 

«Al ilə ala gözlərin aldadı aldı canımı,
Alını gör nə al edər, kimsə irişməz alına» [9].

Сочетание цветов друг с другом, а также использование цветов в ближайшем окру-
жении влияет на их символическое значение, усиливает негативные или позитивные зна-
чения. Поскольку красный - это цвет крови, ему присуща определенная подвижность. 
С этой точки зрения, красный цвет раздражает эмоции человека, вызывает изменения 
в эмоциональном состоянии человека. Красный, который теплее всех цветов (который 
также связан с символом крови и огня), с одной стороны, выражает любовь, страсть, 
эротическое начало, вдохновение, с другой стороны, агрессию, ненависть и опасность. 
Красный образует ассоциации огня, тепла, крови, тревоги, беспокойства.

На самом деле, в символическом значении цветов часто встречаются красно-черные 
антонимы. В общем, во всех основных цветах наблюдается амбивалентность. Такая ам-
бивалентность и вариативность в цветовом символизме связана с историческим, куль-
турным факторами.

В фразеологический словарь К. Магеррамли и Р. Исмайлова были включены такие 
фразеологические обороты как красный человек - говорящий слово прямо в лицо; невер-
ный; стать мишенью красной пули - быть убитым, соввершить убийство; переходить 
красной лентой - составлять сюжетную линию, лейтмотив (произведения, выхода и т. 
д.), включить красный цвет- запрещать, препятствовать, мешать; - предотвратить (по-
мешать), закрыть двери на лицо; попасть в красную книгу - уменьшиться в числе, быть 
на грани вымирания [12, с. 191-192]. 

На современном азербайджанском языке фразеологический оборот «лицо краснеет» 
не используется в положительном смысле. Он дает значение «стыдиться».

Фразеологические обороты «красное лицо», «красный человек» в значениях «лгун», 
«лжец» имеют семантику  al слова «хитрость, ложь». На языке используется «al yanaq» 
(алая щека), но не сочетание «al adam». Скорее всего, выражение красного словом al, 
существование омонима al «yalan» в историческом процессе развития языка повлияло на 
формирование общего смысла сочетания красного. Также отметим, фразеологизм «крас-
ный человек» имеет противоположное значение.  Фразеологический оборот «челоек гов-
рящий все в лицо», «не боявший ни чего говорящий всегда правду» в азербайджанском 
языке нашло свое значение как «очень красный человек».

Изменения в семантике слов, которые относятся к цветам, также произошли из-за 
использования этих цветов для определенных целей. Такие изменения часто вызваны 
символическим значением цветов. Например, есть традиция использовать черный цвет, 
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черное платье в траурных церемониях. Услышав о смерти Бейрека, Банучичек  сняла 
белый кафтан и надела черное. «Ol bəklər ağ cıqardı, qara geydi sənincün Bamsı» [8, с. 
58-59].

Носить красное, одевать красное являются символами свадьбы и торжества. Сказан-
ные еще раз подтверждают, что символы определенных событий находят свое отражение 
в цветах, или же в предметах этого цвета. Этот аспект требует более четкого определения 
значения слов, выражающих цвет.

Таким образом, становится ясно, что на азербайджанском языке у названия цвета 
«красный» исторически не было первичного варианта. Исходя из общетюркского контек-
ста должен быть принят использование первичного варианта слова «qırmızı» как «kızıl/
qızıl». Семантическое развитие слова цвета возможно в составе фразеологической систе-
мы языка, так как это можно наблюдать на основе контекста фразеологических единиц.
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СЕМАНТИКА ПРИКМЕТНИКА “ЧЕРВОНИЙ”
У лексико-семантичній системі мови один зі спеціальних шарів становить наз-

ви кольорів. Найменування квітів, символізація в зв’язку з їх культурою, історією, 
традицією займає одне з найважливіших місць в дослідженні. Назви квітів на родин-
них мовами виділяються як за семантикою і звуковий гучності, так і за символічним 
змістом. У статті розглядається семантика назви червоного кольору. У дослідженні 
виявляється, що на тюркських мовах по відношенню до давнішого періоду назву чер-
воного кольору символізується в схожих і близьких значеннях. Підкреслюється, що на 
азербайджанською мовою синонімом слова «червоний» виступає слово «золото», а 
також як «червоний колір». Відзначається, що, в фразеології азербайджанської мови 
існують фразеологічні звороти з різними назвами квітів. У підсумку, відзначається, що, 
тут деякі назви кольорів у складі фразеологізмів вживаються часто, а деякі є мало 
використовуваними. Назва червоного кольору в порівнянні з «білим» і «чорним» рідше 
зустрічається в складі фразеологізму.

Ключові слова: колір, найменування кольору, семантика, концепт, фразеологізм, 
синонім, червоний, яскраво-червоний, золото.

Rzayeva Hayala Nizameddin gizi, PhD student 
Eurasian university, Baku, Azerbaijan

SEMANTICS OF THE ADJECTIVE “RED”
In the lexical-semantic system of the language, one of the special layers is the names of 

colors. The name of fl owers, symbolization in connection with their culture, history, tradition 
occupies one of the most important places in the study. The names of colors in related languag-
es   are distinguished both by semantics and sound loudness, and by symbolic meaning. The ar-
ticle discusses the semantics of the name red. The study reveals that in the Turkic languages   in 
relation to the more ancient period, the name of the red color is symbolized in similar and close 
meanings. It is emphasized that in the Azerbaijani language the word “gold” is a synonym for 
the word “red”, as well as the “scarlet color”. It is noted that, in the phraseology of the Azer-
baijani language, there are phraseological phrases with diff erent names of colors. As a result, 
it is noted that, here some names of fl owers as part of phraseological units are used often, and 
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some are of little use. The name of red color in comparison with “white” and “black” is less 
common in phraseological units.

Key words: color, color name, semantics, concept, phraseological unit, synonym, red, scar-
let, gold.

УДК 821.07.05
Карацуба М.Ю., кандидат філологічних наук. доцент, старший науковий співробітник
ІМФЕ ім.  М.Т. Рильського НАНУ, Київ

ВІДДІЛЕННЯ ЕТНОЛОГІЇ ХОРВАТСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК І МИСТЕЦТВ 
У М. ЗАГРЕБІ – НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ІМФЕ

Об’єктом аналізу у статті виступає діяльність відділення етнології Хорватської 
академії наук та мистецтв в м. Загребі, а також інституції, що підтримують із нею 
тісні творчі контакти – Інститут фольклористики та етнології  (м. Загреб) і Інсти-
тут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН Укра-
їни. Схожі і відмінні тенденції, основні напрямки наукових студій, спільні творчі про-
екти і етапи їхньої реалізації виступають ключовими темами дослідження. 

Ключові слова: Інституції, фольклористика, етнологія, відділення етнології, науко-
ві проекти.

Насамперед зауважимо, що хорватська етнологія і фольклористика народжені і функ-
ціонують на терені двох значних інституцій – Хорватської академії наук і мистецтв і 
Матиці хорватської, - таку думку висловлює співробітник Хорватської академії наук і 
мистецтв Якша Приморац, відомий дослідник питання становлення і розвитку хорват-
ської фольклористики й етнології в академічних установах Хорватії.  Переломні моменти 
в розвитку цих важливих дисциплін припадають на останню чверть XIX століття, коли 
обидві установи поставили одне із найважливіших завдань – зібрати якомога більше ет-
нологічних і фольклористичних матеріалів відповідно до позитивістських орієнтирів у 
всіх країнах, де проживають хорвати та інші південнослов’янські народи. Даючи історію 
розвитку цієї академічної установи у ретроспективі, зазначимо, що важливою подією на 
кінець ще ХІХ ст. для етнологічної і фольклористичної науки було формування «Збір-
ника на базі матеріалів традиційної літератури 1888 року», тепер він має назву Odbor za 
narodni život i običaje («Підбір  матеріалів з народного життя і звичаїв») як важливого 
фольклористичного видання. У 1896 р. побачив світ перший примірник академічного 
видання під назвою Zbornik za narodni život i običaje («Збірка матеріалів з народного 
життя і звичаїв») і перший випуск «Хорватських народних пісень» Матиці хорватської. 
Можна із впевненістю твердити, всі основні праці з етнології і фольклористики в Хорва-
тії базуються на постулатах, що їх закладено у працях, включених до цих двох видань. 
У кінці ХІХ ст., зокрема у 1897 р. Антун Радич заступив місце упорядника і редактора 
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зазначеної «Збірки» і вже в другому номері вийшла друком його етнографічна праця-пе-
редмова під назвою Osnova za sabiranje i proučavanje građe o narodnom životu  («Основні 
відомості про збирання і вивчення реалій з народного життя». Без перебільшення, саме 
цю подію характеризуємо як заключний етап формування сучасної хорватської етноло-
гічної науки і фольклористики. 

Із становленням цих структур, їх розвитком у новому, більш досконалому форматі 
(йдеться про Академію і Матицю) пов’язані масштабні зміни на шляху розвитку хор-
ватської науки, виникнення нових важливих інституцій, наприклад, колишня кафедра, 
а тепер Відділення етнології Філософського факультету в м. Загребі, також колишній 
Інститут досліджень народної творчості, нині Інститут етнології і фольклористики (За-
греб), етнографічні музеї і фольклористичні збірки, а також і скеровані на вивчення гу-
манітарних і суспільних дисциплін. 

Академічна етнологічна Комісія сприяла роботі на терені хорватської етнології від 
самого її заснування (ХІХ ст.) до періоду між двома світовими війнами, високому рівню 
її діяльності сприяла активна участь таких визначних науковців, як доктор Антун Радич 
і академік Драгутин Боранич. Наступний етап формування етнологічної і фольклорис-
тичної дисциплін припадає на період від завершення Другої світової війни і орієнтовно 
до 1962 року, коли функціонувала основна академічна етнологічна установа, що її було 
перейменовану пізніше, у 1993 році, на Відділення етнології ХАНМ (Хорватської ака-
демії наук і мистецтв).  Комісія, що спрямовувала свою діяльність на підготовку збір-
ки під назвою «Підбір  матеріалів з народного життя і звичаїв», тоді функціонувала 
під егідою академіка Бранимира Гушича як координаційна спільнота міжінститутської 
співпраці, а практично була одним із основних етнологічних центрів. Необхідність у 
діяльності комісії  була зумовлена потребою у системних етнологічних і фольклорис-
тичних дослідженнях, звернених до позитивістських засад у різних регіонах тодішньої 
Ховратії, особливо в тих, що найбільше постраждали під час війни, а також необхідністю 
у зміцненні старих і новозаснованих етнологічних наукових установ. Учасники комісії, 
зокрема Мар’яна Гушич, Весна Чулинович-Константинович, Мірко Маркович і Зоріца 
Шімунович-Петрич займалися документуванням архівних матеріалів  збірки  матеріалів 
з народного життя і звичаїв.  У зв’язку з цим, у різних регіонах Хорватії було здійснено 
чимало масштабних етнологічних та антропогеографічних розвідок, особливий наголос 
було зроблено на пошуку матеріалів, пов’язаних із стародавніми народними звичаями – 
підготовкою текстильних виробів, старовинних промислів і сакральної архітектури. В 
інституції від 1980 р. до 1992 року було реалізовано проект під назвою Život i tradicijska 
kultura Hrvata («Життя і традиційна культура хорватів»), яким керував академік Ан-
дре Мохоровичич. Науковий проект Genološki aspekti folkloristike («Генологічні аспекти 
фольклористики») 1996 р. під її керівництвом передував створенню нового спільного 
проекту Академії і Інституту.

З 2002 року розпочалася модернізація Відділення етнології. До спільного проекту 
Академії й Інституту під назвою Etnološka i folkloristička građa HAZU: zaštita/obrada i 
kritičko objavljivanje («Етнологічна і фольклористична діяльність ХАНМ: становлення, 
збереження і критичний огляд») було залучено цілу когорту молодих і перспективних 
співробітників – асистентів Якшу Приморця, Луку Шешо, Івана Полоньо, а також на-
укового співробітника Клементіну Батіну. Проект очолили Майя Бошкович-Стуллі (ака-
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демік, голова проекту) і Таня Перич-Полоньо (координатор). У процесі роботи над під-
готовкою і виданням численних наукових праць у межах проекту, визначалися як творчі 
зацікавлення, так і напрямки наукової діяльності дослідників: Лука Шешо – антропо-
логія релігії і традиційні вірування; І. Полоньо – антропологія дитини, Якша Приморац 
– етномузикологія й історія.

Минулого року до збірника Zborniku za narodni život i običaje («Збірнику реалій з 
народного життя і звичаїв» було вміщено детальний огляд архівних матеріалів Від-
ділення. А на сьогоднішній день в архіві розміщено такі важливі фахові видання :  
Zbirku Matice hrvatske («Збірку Матиці хорватської»), Staru zbirku («Стару збірку»), 
Novu zbirku («Нову збірку»), Zbirku korespondencije («Збірку кореспонденції») i Zbirku 
fotografi ja («Збірку фотографій»).  Перш ніж перейти до опису архівних матеріалів, не-
обхідно визначити, наскільки важливими вони є для сучасної етнології та фольклористи-
ки, враховуючи той факт, що  вони охоплюють всі важливі наукові сфери і методологіч-
ні прийоми. Проте, не слід забувати, що при записуванні текстів дослідники, вивчаючи 
питання функціонування у певному окремому осередку, вважали за потрібне ретельно 
їх редагувати, «покращувати», що істотно впливало на їх справжній, первинний вигляд.

У матеріалах Відділення етнології Хорватської академії наук і мистецтв наявні до-
слідження того прошарку культури, який зазвичай називається традиційною культурою. 
Науковці вже на момент написання чи безпосередньо після завершення роботи усвідом-
лювали, що ця локальна культура є швидко змінною, навіть плинною, і притаманні їй 
елементи, крім звичаїв, пісень і обрядів, відходять із повсякденної практики. Дослідники 
у цьому напрямку доходять висновку, що традиційна культура зникає під тиском сучас-
ної міської культури. Згадаймо, що традиційну культуру села вже при А.Радичу була кла-
сифіковано, поділено на народну і «домашню», власну і місцеву, на противагу культурі 
урбаністичній. Саме такими засадами керувалася ціла культурно-історична етнологічна 
школа під керівництвом Мілована Гавацці і Бранимира Братанича, подібні напрямки 
дослідження до 60х і 70х років ХХ століття підтримували і хорватські фольклористи. 
Їхніми інформантами ставали нечисленні літні люди у сільській місцевості, адже треба 
було отримати якомога більше відомостей з їхніх спогадів про стан тієї самої локальної 
традиційної культури, і на базі цих фактів реконструювати її у тому класичному, «пере-
діндустріальному» вигляді. Проте етнологи, що себе зараховували до культурно-історич-
ної етнологічної школи, часто не переслідували мету перемістити цю «реконструкцію 
культури» саме у потрібний конкретний історично-часовий контекст. Побутувала думка, 
що передіндустріальна, переважно неписьменна культура, стає більш статистичною, ніж 
індустріалізована міська, відтак і зазнавала неістотних змін протягом століть.

Так, наприклад, поширеною була думка, що традиційні народні вироби і звичаї, які 
в одному місці й на одній території зафіксовано у ХХ столітті, у подібному форматі іс-
нували вже з ХVIII століття, а можливо, ще раніше, з часів переселення слов’янських 
племен у середньовічну, іллірську, добу римлян тощо. Подібна методологія, сформована 
з позицій історичної ретроспективи, зазнала істотної критики, оскільки серед етнологів 
культурно-історичного напрямку найчастіше не існувало наукового обґрунтованого кри-
тичного ставлення до своїх історичних джерел та історіографічних показників. Через 
це чимало запропонованих ними висновків можна вважати недоведеними з історичної 



588

точки зору чи недостатньо аргументованими через певні маніпуляційні дії з історичними 
джерелами. 

Показовим у цьому відношенні стає інститутське видання Narodna umjetnost («На-
родна творчість). Під його егідою від 1968 до 1981 року вийшли друком чотири моно-
графії, присвячені таким регіональним областям, як Сінський край, передмістя Нижньої 
Стубіци, острів Брач і Зларин, дослідження географічних, топографічних, етнологічних 
та етнографічних реалій яких з інтердисциплінарних дослідницьких позицій з’єднали 
істориків, етнологів і фольклористів.  

Від початку 90-х колектив етнологів з Інституту продовжив роботу над підготовкою 
тематичних і регіональних монографій, присвячених аналізу питань хорватської тради-
ційної культури від другої половини ХІХ і до першої половини ХХ століття. Подібними 
дослідженнями займалися також історики й етнологи з інших наукових установ.

Увага до традиційної хорватської культури у ХІХ - ХХ ст. не повинна обмежуватися 
лише згаданими здобутками на етнологічній та фольклористичній ниві. З сьогоднішньої 
перспективи така тематика може із повним правом функціонувати як частина національ-
ної культурної історії, адже  йдеться про колишню культуру нижчих верств населення, 
яка поступово зникає з кола свіжих інтересів етнологів, вона цікавить більше фахівців-
істориків культури, особливо тих, хто схиляється до розгляду «нової історії», відповід-
но, до постулатів відомої школи Брауделя, що передбачає вивчення історії менталітету, 
історичної антропології, екоісторії і схожих субдисциплінарних напрямків. Архівні ма-
теріали, що зберігаються в Академічному відділенні етнології, – найкраще джерело для 
подібних мікроісторичних розвідок. Попри всі перераховані недоліки, вони, насамперед, 
мають незаперечну документальну цінність.  Серед етнологічних, фольклористичних та 
історичних розвідок можуть для різних інтердисциплінарних студій бути залучені і ці 
архівні матеріали.  Не варто залишати поза увагою і їх антропологічну цінність, відпо-
відно, оприлюднення цього матеріалу – одне із важливих завдань майбутніх проектів, які 
повинне реалізовувати Академічне відділення етнології.    

Інститут етнології і фольклористики у м.  Загребі (Хорватія) заснований у 1948 
під назвою Інститут народної творчості, з 1977 до 1990 – Центр з дослідження фолькло-
ру у складі Інституту філології і фольклористики. Спочатку ІЕФ розвивався як центр 
етномузикологічних досліджень, але згодом поширив свою діяльність і на філологічні 
дисципліни, зокрема, на комплексне дослідження фольклору.   

Протягом 60–70-х ХХ ст. науковці залучали сучасні теоретичні засади при розгляді 
традиційної культури, у 80–90-ті у межах інститутських проектів науковці і далі про-
довжують ґрунтовні дослідження усної народної культури, народного театру, музи-
кознавства, матеріальної і духовної культури, звичаїв у регіональному і локальному, 
національному чи міжнародному контексті.

На сучасному етапі панівними стають нові теоретичні погляди, критичні підходи 
щодо вживання і презентації фольклору, зокрема, сучасної урбаністичної культу-
ри. Співробітники ІЕФ задіяні у низці проектів з дослідження народної творчості 
(традиційної і сучасної), які відрізняються і тематичним різноманіттям, і підходами до 
висвітлення проблеми. Йдеться про взаємини фольклору, літератури і культури, військову 
етнографію, процеси ідентифікації у хорватській діаспорі.
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Доба ІЕФ розпочинається в останнє десятиліття ХХ ст.  – з 1991. Уже в сімдесяті 
і вісімдесяті роки виникає пильний дослідницький інтерес, що поширюється за межі 
сфери усної народної творчості, йдеться, зокрема, про спроби аналізу зразків електро-
нного листування як різновиду етнографічного тексту й приватної культури (О. Мурай, 
1977), розповіді з повсякденного життя як жанр сучасної усної народної прози і як важ-
ливу складову усної історії (М. Бошкович-Стуллі, 1984–1988), щоденникові записи як 
погляд на історію з позицій окремої пересічної особистості (Д. Зечевич, 1985). У 90-ті 
ж простежується тенденція до розширення дослідницьких обріїв – від окремих, скажімо 
так, ексклюзивно показових студій з усної народної творчості до аналізу усних традицій 
хорватів в цілому (йдеться і про усні нелітературні форми). Фольклористичні інтереси 
тодішніх дослідників не обмежувалися, безперечно, лише усними традиціями хорват-
ського народу. 70–80-ті демонструють достатньо показову суперечливість, подекуди на-
віть опозиційність між суб’єктом і об’єктом, синхронією і діахронією, усною і писемною 
культурою.

Загальною новою тенденцією усіх без винятку фольклористичних праць, підготов-
лених в ІЕФ, виступають важливі постструктуралістські  підходи до художніх текстів. 
У розповіді суб’єкта відбивається його особиста індивідуальність: існує власне бачення 
світу, іншим же особам відводяться інші, локальні ролі. Молода генерація фольклористів 
демонструє своєрідне свідоме повернення до старих підходів при інтерпретації текстів 
у світлі антропологічного вчення. Так, наприклад, В. Ендтрассер у магістерській роботі, 
присвяченій прислів’ям, контекстуально звертається до моделі виразів-формул і проблем 
перенесення значення у метафоричних виразах, запозичених з народної творчості, а 
С. Делич аналізує особливості сюжетної структури балади – добре дослідженого жанру. 
Інтерес до семантичних характеристик тексту зумовлений не лише самою необхідністю 
розширення сфери фольклористики за рахунок інших наукових дисциплін, проте, без-
умовно, органічно пов’язаний із міждисциплінарними студіями науковців. Семантична 
інтерпретація текстів наближає фольклористичні праці до антропологічних досліджень 
культурних пам’яток. 

Видавнича діяльність ІЕФ репрезентує часопис  Narodna umjetnost («Народна твор-
чість») і бібліотеку Nova etnografi ja («Нова етнографія»). Часопис почав виходити з 1962 
як щорічник, а від 1995 (з номера 32/1) виходить двічі на рік: один номер англійською 
мовою, а другий – хорватською. Бібліотека «Нова етнографія» демонструє книги з етно-
логії, антропології і фольклористики.  
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